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ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCSANI    
CONSILIUL LOCAL   
   
         

PROCES VERBAL 
din 20 septembrie 2016 

 
 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani. 

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

ordinară din 20.09.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 4078 / 14.09.2016, 
constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 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.  

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

procesul verbal al şedinţei ordinare din 25.08.2016. 
 
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.   
  
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din 09.09.2016. 
 
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.   
 
    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  
 d-nul Dan Grigoraş – Consilier, Cabinet Primar; 
 d-nul Iulian Manoliu – Consilier, Cabinet Primar; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Simona Poieană – Şef serviciu buget-contabilitate; 
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Luminiţa Mogda –  Şef serviciul Urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartimentul Proiecte; 
 d-nul Meluş Nazăru  – şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focsani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
 d-na Oana Isac – Director Creşe; 
 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani. 

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

mass-media locale.  
 



 2 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  „înainte de a supune la vot 
ordinea de zi, dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 

Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă.” 
 
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-le Preşedinte, d-nelor şi d-nilor consilieri pe 

lângă ordinea de zi care a fost propusă prin dispoziţia pe care tocmai aţi anunţat-o aş vrea să o 
completăm cu două proiecte de hotărâre. Este vorba de un proiect de hotărâre privind 
aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare ale bugetului local al municipiului Focşani 
pe anul 2016 şi un alt proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 
ENET SA Focşani.”   

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „dacă mai aveţi alte modificări 

vis-a-vis de ordinea de zi?” 
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  prezintă proiectul ordinii de 

zi care cuprinde 10 puncte: 
 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de viceprimar al municipiului Focșani 

a domnului Mersoiu Ionuț, ca urmare a demisiei; 
 
2. proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de viceprimar al municipiului Focșani 
a domnului Iorga Marius Eusebiu, ca urmare a demisiei; 
 
3. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani; 
 
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 132/28.05.2015 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focșani; 
 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 
214/28.07.2016 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului 
de investitii „Amenajare teren sport la Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță“  strada Aleea 1 
Iunie nr. 6; 
 
6. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 
în suprafață de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 13, ap. 1, județul Vrancea, 

aparținând domeniului privat al municipiului Focșani în favoarea domnului Ene Daniel; 
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 
15,63 mp. situat în Focșani, str. Rarău nr. 14, județul Vrancea, T. 190, P 10371/1, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către SC PAN COM SRL, reprezentată prin 
administrator Petrea Ionel; 
 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită a Direcției de 
Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la încheierea procesului-verbal de recepție finală, a 
obiectivului de investiții „Amenajare spațiu verde Cartier Mîndrești, Cartier Focșani Sud și 
Cartier Laminorul, având suprafața de 122.844 mp; 
 
9. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 9 autorizații taxi disponibile care vor fi 
atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul municipiului Focșani; 
 
10. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al 
Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2016; 
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Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Adresa Instituției Prefectului – Județul Vrancea nr. 10445/01.09.2016 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 55958/06.09.2016; 
 
 
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 
Se supune la vot introducerea celor doua proiecte de hotărâre şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” 
 
Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 21 voturi „pentru".  
 
 
 
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constatarea 

încetării calității de viceprimar al municipiului Focşani a domnului Mersoiu Ionuţ, ca 
urmare a demisiei. 
 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „la acest proiect de hotărâre 
trebuie să luăm act de demisia d-lui consilier. Aţi luat act de această demisie?” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase „stimaţi colegi eu mă întrebam de ce proiect de hotărâre. 

Domnii foşti viceprimari si-au dat demisia, eu nu cred că aceasta este o hotărâre. Spun că 
trebuia să ne aducă la cunoştinţă, demisia este unilaterală.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „la acest proiect de hotărâre şi la 

următorul, vom lua act, aşa cum am făcut şi la comisii,  am luat act în unanimitate. De accea v-
am întrebat dacă aţi luat act, toţi consilierii de demisia d-lui consilier Ionuţ Mersoiu 

Înţeleg că toţi consilierii au luat act, deci rog aparatul tehnic să se consemneze că în 
unanimitate Consiliul Local a luat act de demisia d-lui consilier Ionuţ Mersoiu. 

Am avut un amendament la şedinţa de comisie, în sensul eliminării art.4, iar art. 5 devine 
art. 4, pentru că prin această acţiune de demisie se subînţelege că se abrogă hotărârea 
anterioară.”   

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „nu se subînţelege acest lucru, acea hotărâre rămâne 

în continuare în dezbaterea instanţei, dar nu-şi va mai avea obiectul cu procesul intentat de 
Instituţia Prefectului pentru constatarea legalităţii sau nelegalităţii acelei hotărâri.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „deoarece constat că demisia 

prezentată a fost acceptată de către conslierii locali proiectul de hotărâre cu unanimitate, devine 
hotărârea nr. 358. 

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

încetării calității de viceprimar al municipiului Focșani a domnului Iorga Marius Eusebiu, 
ca urmare a demisiei. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „acelaşi amendament cu 

eliminarea art. 4, iar art. 5 devine art. 4. 
Vă întreb dacă aţi luat act de demisia d-lui consilier Marius Eusebiu Iorga? Dacă da,  rog 

aparatul tehnic să consemneze că în unanimitate Consiliul Local a luat act de această demisie.”  
 
Deoarece constat că demisia prezentată a fost acceptată de către conslierii locali 

proiectul de hotărâre cu unanimitate, devine hotărârea nr. 359 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
viceprimarilor municipiului Focșani . 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „din partea grupului PSD propun 

pe d-nii consilieri Ionuţ Mersoiu şi Marius Iorga Eusebiu.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe dl. consilier Dan Buzoi şi 

pe d-na consilier Ana-Maria Dimitriu.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „propuneri pentru comisia de 

numărare a voturilor.” 
 
Dl. consilier Radu Niţu „d-nii consilieri Daniel Ungureanu şi Mihai Nedelcu din partea 

grupului PSD.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL pe dl. consilier Claudiu Alin Dobre.” 
 
Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 
 
 
Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei 

nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 
132/28.05.2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 
personal pentru Teatrul Municipal Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 360 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 214/28.07.2016 pentru aprobarea  
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare 
teren sport la Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță“  strada Aleea 1 Iunie nr. 6 . 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 361 

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

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 10,00 mp. situat în 
Focşani, str. Dinicu Golescu nr. 13, ap. 1, judeţul Vrancea, aparţinând domeniului privat 
al municipiului Focşani în favoarea domnului Ene Daniel. 

 
    Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 362 
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Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,63 mp. situat în Focşani, str. Rarău nr. 
14, judeţul Vrancea, T. 190, P 10371/1, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Focşani, către SC PAN COM SRL, reprezentată prin administrator Petrea Ionel.   

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 363 

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

încredinţării în folosinţă gratuită a Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani până 
la încheierea procesului-verbal de recepție finală, a obiectivului de investiții „Amenajare 
spațiu verde Cartier Mîndrești, Cartier Focșani Sud şi Cartier Laminorul, având suprafața 
de 122.844 mp. 
 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Dan Buzoi „ştim că acum 4 sau 5 şedinţe, noi am luat de la Direcţia de 
Dezvoltare Servicii Publice Focşani întreţinerea spaţiilor verzi de la şcoli, cămine, grădiniţe, 
licee, colegii întrucât era lipsă de personal. Nu văd cum să dăm acestei Direcţii o suprafaţă atât 
de mare pentru întreţinere întrucât nu au cum să o facă. Ar trebui să se găsească altă soluţie, 
drept pentru care grupul PNL se va abţine.” 
  

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 voturi  
„pentru” şi 8 voturi „abţinere” d-nelor consilier Dimitriu Ana-Maria Laura, Drumea Alina Ramona, 
Panaite Maria Irina Anca, Ciocoeaş Laura Mihaela şi a d-nilor consileri Buzoi Dan, Dobre 
Claudiu Alin, Filimon Ionuţ şi Tănase Neculai.  

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

număr de 9 autorizații taxi disponibile care vor fi atribuite transportatorilor înscrişi în lista 
de aşteptare, la nivelul municipiului Focşani. 
   

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 364 
 
 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea unui 
preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani pe o perioadă de trei 
luni, începând cu luna octombrie 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „din partea grupului PSD îl propun 

pe dl. consilier Radu Niţu.” 
  
 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 365 

 
 



 6 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare ale bugetului local al 
municipiului Focşani pe anul 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 366 

 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 367 

 
 
Se reia prezentarea punctului 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

viceprimarilor municipiului Focșani . 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan “vă prezint buletinul de vot şi 

precizez că se  votează cu maxim două opţiuni. Buletinul de vot care va avea peste două 
opţiuni va fi declarat nul, pentru că avem două posturi de viceprimar.Votul se realizează în 
spatele sălii astfel asigurându-se secretul votului.” 

 
S-au distribuit buletinele de vot consilierilor  în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Ionuţ Mersoiu     13       8   - 
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga   13       8   - 
Dl. consilier Dan Buzoi      8      13   - 
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu     8       13   - 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „proiectul de hotărâre privind 

alegerea viceprimarilor municipiului Focşani urmare a rezultatului votului exprimat în plenul de 
astăzi dl. consilier Ionuţ Mersoiu şi dl. consilier Marius Eusebiu Iorga sunt noii viceprimari ai 
municipiului Focşani.” 

 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 368 
 
 

 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
 

1. Adresa Instituției Prefectului – Județul Vrancea nr. 10445/01.09.2016 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 55958/06.09.2016; 
 

 
  Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan “d-le secretar dacă ne puteţi 
spune pe scurt despre ce este vorba.” 
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 Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Marian Corhană “adresa Instituţiei 
Prefectului comportă mai multe discuţii. O să încep cu Hotărârea nr. 232, este hotărârea prin 
care vă spuneam la comisii şi reiau acum ideea, că prin Hotărârea nr. 232 am dat în 
administrare Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani  122.844 mp ca fiind spaţiile verzi 
rezultate în urma proiectului de reabilitarea a cartierului Sud. Viziunea   d-ui Prefect este că fiind 
20 consilieri în funcţie  2/3 din 20 înseamnă 14 voturi.  Am spus-o şi la comisii şi reiau acum în 
plen, din punctul meu de vedere 2/3 din 20 de consilieri reprezintă 13 persoane şi nu 14. Dl. 
Primar a iniţiat proiectul de hotărâre, l-am supus atenţiei dumneavoastră astăzi, înţeleg că a 
picat la vot, neîndeplinind cvorumul, asta înseamnă că Hotărârea 232 rămâne, urmând să 
comunicăm d-lui Prefect că intenţia noastră de a revoca această hotărâre nu a îndeplinit 
numărul suficient de voturi. 
  În ceea ce priveşte Hotărârea nr. 243 este hotărârea prin care am încredinţat în 
continuare societăţii ENET tot ceea ce înseamnă sistem de termoficare. Pot să vă citesc deşi 
dumneavoastră aţi văzut în mail-ul pe care l-am trimis, reţine dl. Prefect că există un aspect de 
nelegalitate în sensul că modificarea sau completarea unui act administrativ este admisă numai 
dacă nu se afectează concepţia generală.  
  Din punctul meu de vedere este o teorie să spun a actului administrativ, să invoc Legea 
nr. 24 privind tehnica legislativă, nu se atacă fondul. Acesta este motivul pentru care am hotărât 
să susţinem legalitatea acestei hotărâri să mergem în continuare în a încredinţa societăţii ENET 
tot ceea ce înseamnă sistem de termoficare aferent acestuia, cele două motoare Rolls Royce 
care deservesc sistemul pentru a asigura continuitatea acestui serviciu. Dacă dumneavoastră 
aveţi o altă părere vă rog să vă exprimaţi, dacă nu o să comunicăm d-lui Prefect că ne 
menţinem Hotărârea nr. 243, urmând ca dumnealui să dispună în consecinţă. 
 Prin această adresă se aminteşte în final că Hotărârea nr. 204 şi Hotărârea nr. 205 prin 
care s-au ales viceprimarii municipiului Focşani a fost atacată la instanţă, ulterior am primit şi 
acţiunea de chemare în judecată.” 
 
  Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan “din această adresă constat că dl. 
Prefect în loc să facă administraţie, face politică din punctul meu de vedere. Nu dă nici măcar o 
soluţie ce ar trebui să facem noi cu centrala? Să o gestioneze cine?  Nu o poate gestiona decât 
ENET-ul, mai ales că există şi un contract în acest sens. 
  Să înţeleg că va trebui să ne pronunţăm dacă ne menţinem poziţia cu privire la 
Hotărârea nr. 243.” 
 Se supune la vot menţinerea Hotărârii nr. 243 şi se aprobă cu 21 voturi “pentru”. 
  

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan “pentru Hotărârea nr. 232 deja ne-
am pronunţat la proiectul anterior de aceea nu l-am mai supus la vot.” 
 
 
 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan: solicită înscrieri la cuvânt. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 
participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETARUL 
             Bogdan Emilian Matişan                       MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                                                                   Eduard-Marian Corhană 
  
                                                                                             

     ÎNTOCMIT, 
Daniela Bobeică 

BD/1 ex.   


