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                ROMANIA  
        JUDETUL VRANCEA 
       MUNICIPIUL FOCSANI    
         CONSILIUL LOCAL   
   
         

PROCES VERBAL 
din 22 decembrie 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 22.12.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 7177 / 16.12.2016, 
constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri 
atât cât alcatuiesc Consiliul local municipal.  

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea ca lipseste dl. 
consilier Dan Buzoi din anumite motive ținând de familie. 

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 24.11.2016. 
 
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.   
  
 
    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  
 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 Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 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.  
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:  „înainte de a supune la vot ordinea de zi, 

dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 
Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă.” 
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua d-le Preşedinte de ședință, d-nelor şi 

d-nilor consilieri la proiectul ordinii de zi propun adăugarea urmatoarelor proiecte de hotărâre. 
Este vorba de: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a 
garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 9, ap. 4 înscrisă în CF 54675-
C1-U2 UAT Focșani către familia Lovin Gheorghe și Lovin Valentina-Elena; proiect de hotărâre 
privind abrogarea HCL nr. 30/2011 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită, pe durata 
existenței construcției, către Universitatea din București, a terenului aparținând domeniului 
public al municipiului Focșani, în suprafață totală de 1500 mp situat în Focșani, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 10, în vederea construirii unui sediu pentru Centrul de Perfecționare pentru Definitivare 
în Învățământ - Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 
pe o perioadă de 5 ani, către Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, a imobilului construcție și 
teren aferent situat în Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 13, în vederea desfășurării activității 
secției de șah; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focșani nr. 332/2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din 
dotarea Primăriei municipiului Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări 
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de 
ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2017; proiect de hotărâre privind 
conferirea titlului de Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Focșani d-lui Florențiu 
Radu.” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu „dacă mai aveţi alte modificări vis-a-vis de 

ordinea de zi?” 
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:  prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 

42 puncte: 
 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 

1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului 
Focșani antrenorului emerit Alaci Adrian ; 
 
2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului 
Focșani sportivului Croitoru Adrian ; 

 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani și 
bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii estimată 
la 31 decembrie 2016, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focșani nr. 47/2016 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru 
elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din 
bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2016; 
 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focșani nr. 488/2016 privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe 
anul 2016, a sumei de 106,40 mii lei pentru premierea sportivilor și antrenorilor acestora, care 
au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2016;  

 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2017 și a prețurilor de 
pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administrația Piețelor Focșani SA; 
  
7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 36,60 mii lei din bugetul local al 
municipiului Focșani pe anul 2017 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 
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8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focșani nr. 36/215/31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale 
pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC ENET SA 
Focșani; 

 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani 
pe anul 2016; 

 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea referatului de evaluare pentru promovarea 
doamnei Pascaru Carmen, consilier juridic gradul II gradația 5 clasa de salarizare 42 în cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focșani; 
 
11. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de examen, respectiv comisiei de 
soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în vederea promovării doamnei Pascaru 
Carmen consilier juridic gradul II gradația 5 clasa de salarizare 42 în cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focșani, în grad imediat superior celui 
deținut; 
 
12.       proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focșani nr. 127/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
13.       proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focșani nr. 252/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
numărului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, începând cu 
data de 01.09.2013, cu modificările și completările ulterioare; 
 
14. proiect de hotărâre privind completarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focșani nr. 494/2016, privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 
de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC CUP SALUBRITATE 
SA Focșani; 
 
15. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Vranceaqua”; 

 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui audit al activității Primăriei 
municipiului Focșani; 

 
17. proiect de hotărâre privind însușirea „Studiului pentru definirea zonelor unitare de 
încălzire din municipiul Focșani” și stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani 
alimentate cu energie termică în sistem centralizat; 
 
18. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și 
taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2017; 

 
19. proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării pe zone a imobilelor situate în municipiul 
Focșani; 

 
20. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focșani nr. 85/2016 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și 
funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani; 
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21. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focșani nr. 70/2007 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Consiliul 
local al municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani cu Asociațiile 
de proprietari/locatari/chiriași, în vederea înfrumusețării și întreținerii spațiilor verzi din jurul 
blocurilor; 

 
22. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
municipiului Focșani; 
 
23. proiect de hotărâre privind modificarea art. 71 și 72 din Anexa Hotărârii Consiliului local 
nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 
municipiului Focșani; 

 
24. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani; 
 
25. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 
nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Focșani; 
 
26. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de 
atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a 
fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 
suprafață de 21,00 mp situat în Focșani, str. Dr. Telemac nr. 19, județul Vrancea, T. 189, P. 
%10265 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Lungu Ștefan; 

 
28. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focșani nr. 481/2016 pentru aprobarea dezmembrării și constituirii dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 27,36 mp situat în Focșani, str. Cernei 
nr. 14, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Panaitescu Vasilica; 

 
29. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenului în suprafață de 770,00 mp, situat în Focșani, str. Antrepozite nr. 5, T. 15, P. 887 ce 
aparține domeniului privat al municipiului Focșani, aferent imobilelor-construcții cu destinația de 
depozit electrice și atelier de tinichigerie către SC CERTIMPEX SRL, proprietar al acestor 
construcții; 

 
30. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de servitute, în indiviziune și cote părți 
egale, cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 138,00 mp situat în Focșani, str. Nicolae 
Titulescu nr. 7, T. 40, P. 2569, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani către 
domnul Vlăsceanu Răzvan și domnii Lungu Adrian-Mihai și Voicu Carmen-Sinica; 

 
31. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în 
suprafață de 5,27 mp situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 24A, județul Vrancea, T 57, P 
3577%, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unei rampe 
provizorii pentru persoane cu dizabilități locomotorii; 

 
32. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 
nr. 137/316/2012 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, precum și a caietului de 
sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a spațiilor proprietate privată a municipiului Focșani, 
cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe 
actului medical, situate în incinta imobilului Policlinica nr. II Focșani, str. Bucegi nr. 28;  
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33. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 
nr. 37/2012 privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Focșani, cu 
destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe 
actului medical, situate în incinta imobilului Policlinica nr. II Focșani, str. Bucegi nr. 28, care fac 
obiectul vânzării prin licitație publică, aprobate prin HCL nr. 366/2010;  
 
34. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații cu 
destinația de cabinet medical și activități conexe, situate în incinta imobilului situat în Focșani, 
str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea;  

 
35. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul 
public al Statului Român și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, în domeniul public al Municipiului Focșani și în 
administrarea Consiliului local al municipiului Focșani; 
 
36. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Balosin 
Constanța din imobilul situat în Focșani, str. Democrației nr. 5, bl. 5, ap. 14 în imobilul situat în 
Focșani, str. Ulmului nr. 5, bl. 5, ap. 5, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 
republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, republicată; 
 
37. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
repartizează locuințe  cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 
114/1996, republicată și modificată; 

 
38. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru familia Bran Gabriela 
din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 42 în imobilul din str. Revoluției nr. 16, 
ap. 24 în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 
modificările ulterioare; 

 
39. proiect de hotărâre privind  aprobarea clasificării unității locative situată în str. Republicii 
nr. 16, bl. 20, ap. 26, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

 
40. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat 
în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 19, înscris în CF 54684-C1-U12 UAT 
Focșani, către doamna Chirilă Geta ; 

 
41. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata in rate lunare a apartamentului 
situat în Focșani,  str. Bradului nr. 8, bloc 8, ap. 9 înscris în CF 51905-C1-U26 UAT Focşani şi a 
boxei înscrisă în CF 51905-C1-U34 UAT Focşani către familia Bucur Sorin şi Bucur Elena-
Mioara; 

 
42. proiect de hotărâre privind  alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al 
municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2017; 

 
 

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
1. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 17520/29.11.2016 prin care se solicită 

reanalizarea Hotărârii Consiliului local nr. 455/2016 privind aprobarea completării art. 1 
din anexa 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 252/2010 privind 
aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare și 
exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din municipiul 
Focșani; 

2. Graficul de ședințe ordinare ale Consiliului local al municipiului Focșani pe anul 2017 
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Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 
 
Se supune la vot introducerea proiectelor de hotărâre şi se aprobă cu 20 voturi „pentru” 
 
Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 20 voturi „pentru".  
 
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului de 

Cetățean de onoare al municipiului Focșani antrenorului emerit Alaci Adrian. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 498 
 

Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu îl invită pe dl. profesor Alaci să-și ridice diploma și 
pentru a-l cunoaște d-nii consilieri locali. 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”d-le antrenor dați-mi voie să vă felicit pentru toată 

activitatea pe care dumneavoastră ați desfășurat-o de-a lungul carierei. Sunteți un exemplu 
pentru toți sportivii de astăzi. Cred în continuare că se impune să vă aducem cel mai prețios 
omagiu. Din partea noastră a Consiliului Local, a Primăriei municipiului Focșani primiți 
deocamdată această diplomă, urmând să facem și o plachetă și veți beneficia de toate 
avantajele acestui titlu. Este pentru prima dată în viața mea când înmânez asemenea titlu, mai 
ales că am fericita ocazie să vă cunosc personal.” 

 
Dl. profesor Adrian Alaci ”vă dați seama că și eu sunt emoționat, mi-am uitat cuvintele 

acasă. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc d-lui Giurgea Aurel care a făcut toate diligențele 
necesare pentru acordarea acestui titlu, după aceea vă mulțumesc dumneavoastră personal și 
Consiliului Local și tuturor focșănenilor pentru că 45 de ani de tir, mi-am dedicat pentru acest 
oraș. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, vă doresc un Crăciun Nou Fericit, multă sănătate 
dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc.” 
   

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

Cetățean de onoare al municipiului Focșani sportivului Croitoru Adrian . 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 499 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu face precizarea ca dl. Croitoru lipsește, dar va 

primi diploma si placheta in luna ianuarie 2017. 
 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”vreau să-i transmit din partea mea personal și a 

dumneavoastră bănuiesc, felicitări pentru toată cariera pe care dl. Croitoru Adrian a avut-o și 
care o va mai avea în continuare, pentru tot ceea ce a făcut, pentru meritele deosebite, pentru 
premiile pe care le-a obținut în activitatea sa și aveți cuvântul meu de onoare că am reușit să-l 
cunosc și ca om. Este o persoană deosebită, este ceea ce ar trebui să fim noi toți, adică acolo 
unde ne desfășurăm activitatea să facem o performanță. Eu îi transmit sănătate multă și 
Sărbători Fericite și sunt convins că va ajunge la dumnealui acest mesaj.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”d-nelor și d-nilor consilieri mai avem un titlu de 

onoare, cel din completarea ordinii de zi și vă rog să-mi permiteți să-l introducem aici pentru că 
sunt prezente în sală și d-na Lenormanda Florențiu, dar și d-na dr. Benguș Cristina. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Focșani d-
lui Florențiu Radu.” 

Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 500 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”d-na dr. Benguș, colega d-lui dr. Florențiu Radu ne 

va spune câteva cuvinte despre cariera d-lui doctor.” 
 
D-na dr. Benguș Cristina ”stimate d-le Primar, d-nilor viceprimari, d-nilor consilieri și toți 

cei care sunteți prezenți. M-am uitat prin sală și căutam pe cineva care să fi cunoscut pe dl. dr. 
Florențiu, nu prea sunt, cei care au fost prezenți în 1972 când s-a înființat spitalul sunt printre 
dumneavoastră care nici nu erați încă atunci. Deci în iulie 1972 când s-a înființat spitalul dl. dr. 
Florențiu un eminent medic primar de interne. A fost un internist de bază care a făcut dintre 
primii cardiologie în țară și cum a venit de la cursul de cardiologie și de specilizare a făcut mai 
întâi o celulă de cardiologie în vechiul spital, iar după aceea în spitalul nou a înființat 
cardiologia. Cardiologia care și acum este o secție de bază a spitalului și putem spune că a fost 
înființată de dl. doctor și a fost părintele cardiologiei Focșănene și nu numai că a înființat 
această secție, ci a făcut ca toți cei care au trecut de la infirmiere, asistente, medici să fie foare 
bine instruiți și să se uite întotdeauna către nou, spre mai bun, spre specializare. A fost un om 
întradevăr deosebit. Îmi pare foarte bine că această Primărie și acest Consiliu Local s-au gândit 
să ofere acest titlu unui om, unui medic care întradevăr a făcut pentru acest oraș pentru acest 
județ foarte multe. Cei care l-au cunoscut pot să confirme. Vă mulțumesc și mă simt foarte 
onorată că am putut să spun câteva cuvinte.” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”vă mulțumim și dați-mi voie să înmânez d-nei 

Lenormanda Florențiu, sora d-lui doctor diploma de onoare.” 
 
 
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetului local al Municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și 
activităților finanțate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2016, detaliată 
pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare . 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 501 
 
 
Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 47/2016 privind 
aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile 
cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 
al Municipiului Focșani pe anul 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 502 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 488/2016 privind 
aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2016, a sumei de 
106,40 mii lei pentru premierea sportivilor și antrenorilor acestora, care au obținut 
rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 503 
 
 
Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor 

practicate în anul 2017 și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, 
de către SC Administrația Piețelor Focșani SA. 

 
    Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
  

Dl. consilier Costel Bîrsan ”aș dori să fac un amendament dacă se poate, în 
completare la art. 2, aș dori să se adauge, să se completeze, pentru agenții economici care 
desfășoară activități comerciale permanente la tarabe, vor încheia contracte de închiriere pentru 
toate mesele Administrației Piețelor.” 
  
 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ”reformulați vă rog”. 

 
Dl. consilier Costel Bîrsan ”agenții economici care desfășoară activități comerciale 

permanente să fie obligați să încheie contracte.” 
  

Dl. consilier Neculai Tănase ”observ aici în acest proiect că se propune majorarea 
taxei pentru masă de la 9 la 12 lei și pentru teren de la 8 la 10 lei. Stimați colegi de la PSD în 
campania electorală ați spus că vreți să tăiați taxele și acum măriți taxele? Cred că nu este 
corect. Eu cred că la Piață ar trebui făcut un efort pentru colectarea mai bună a acestor taxe 
existente deja și abia după aceea trebuie să vedem dacă este nevoie să ajustăm aceste prețuri. 
În momentul de față se face o creștere gratuită în opinia mea, iar cetățenii sperau acum că nu 
vor avea parte de aceste majorări de prețuri. De aceea vă spun că grupul PNL nu va vota 
aceaastă majorare de prețuri în dauna cetățeanului.” 

 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”acest proiect de hotărâre trebuia să intervină 

pentru că anual pentru anul imediat următor anului curent se aprobă aceste tarife. Fără aceste 
tarife bineînțeles că Piața nu poate încasa venituri începând cu 1 ianuarie 2017 fiind ilegal. Iar 
in ceea ce privește mărirea aceastor taxe, așa cum ați spus și dumneavoastră de la 9 la 12 lei, 
de la 8 la 10 lei, ele au fost fundamentate așa cum ați vazut și dumneavoastră în spatele 
proiectului de hotărâre pe baza creșterii costurilor pe care le are unitatea respectivă. Din anul 
2009, adică exact de la înființare din 2010 mai exact, aceste taxe nu au fost ajustate. Din 2009 
și până în prezent numai costurile salariale care reprezinta 60-70% din total cheltuieli  ale 
acestei unități au crescut de la 600 lei cît era salariu minim pe economie la 1250 lei cît este 
astăzi. Să nu uităm că de la 1 ianuarie va fi 1450 lei. Deci nu putem să lăsăm o societate 
comercială care este a noastră să intre în faliment doar pentru chestiuni legate de ceea ce aveti 
dumneavoastră în vedere.” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase ”am vrut să adaug că totuși că eu analiza pe care am 

făcut-o pe materialul respectiv și de ce știu eu din piață, eu insist pe faptul că colectarea nu se 
face așa cum trebuie în Piață. Dacă a mers până acum Piața și dumneavoastră spuneți că au 
crescut salariile, dar câți salariați sunt în Piață? Piața trebuie să fie profitabilă nu numai pentru 
salariați, trebuie să vină cu un profit pentru Primărie, pentru Piață și implicit pentru Primărie.” 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”aș dori să-i raspund colegului pentru că s-a 
uitat la mine și consider că întrebarea mi-a fost adresată personal. Așa cum ați oservat din 
proiectul respectiv, noi aprobăm doar un nivel de taxe. Chestiunea legată de modul de 
organizare, de regulamentul de funționare a Pieței, dacă dumneavoastră considerați că sunt 
anumite deficiențe din Piață, probabil că aveți informațiile de acolo, atunci este de datoria 
noastră probabil să solicităm sau chiar dumneavoastră personal să luați regulamentul de 
funcționare a Pieței să-l analizați și dacă sunt elemente care considerați că trebuiesc ajustate 
nimeni nu vă oprește. Nivelul taxelor pentru anul 2017 nu face nimc altceva decât să susțină 
prin venituri societatea respectivă.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”noi ca și consilieri putem face aceste controale in Piață.” 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”d-le consilier nu este vorba de control. Noi 

avem pârghiile necesare pentru a remedia eventualele deficiențe pe care dumneavoastră le 
constatați atunci când mergeți în Piață.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu ”aș dori să fac și eu un amendament, pentru a da o 
șansă comercianților, propun un preț de pornire de 7 lei/mp/ zi celor care fac contracte. 
Momentan este 10 lei, eu propun să fie 7 lei. 

 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan și se aprobă cu 20 voturi 

”pentru”. 
Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ”d-le consilier Emanuel 

Gongu la care articol vă referiți, cel cu 10,08 lei? 
Dl. consilier Emanuel Gongu ”acolo unde este 10,08 lei să fie 7 lei.” 
Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ”taxă utilizare 

temporară a terenului ocupat de mese și alte spații pentru vânzarea de produse, aici 
dumneavoastră propuneți ca prețul de pornire al licitației să fie nu 10,08 lei ci 7 lei/mp/zi. 
 
 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Emanuel Gongu referitor la punctul 1 din 
articolul 1. 

Dl. consilier Emanuel Gongu ”amân amendamentul pentru o discuție ulterioară”. 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru” și 7 voturi ”abținere” a d-nilor consilieri Claudiu-Alin Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț 
Filimon, Maria Panaite Irina Anca, Alina Ramona Drumea, Neculai Tănase și Ana-Maria 
Dimitriu, devenind hotărârea nr. 504 

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

sumei de 36,60 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru 
organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii 
Principatelor Române.   

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 505 

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

modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 
36/215/31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, 
transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC ENET SA Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 506 
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Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2016. 
   

Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 
proiectului de hotărâre. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”o să îmi cer scuze față de colegii mei am primit 
acest amendament înainte de ședință pentru că au apărut niște solicitări din partea unor școli, 
de fapt Grădinița nr. 2, Colegiul G.G. Longinescu și Clubul Sportiv Municipal 2007, sunt niște 
ajustări foarte mici, dar trebuiesc trecute în buget. O să vă explic și despre ce este vorba. La 
Colegiul G.G. Longinescu se suplimentează cu suma de 1,20 mii lei, reprezentând donații și 
sponsorizări utilizate astfel: 0,6 mii lei pentru obiecte de inventar și 0,6 mii lei pentru alte 
materiale și prestări servicii de funcționare. Este vorba de bani pe care ei i-au primit ca și donații 
la școală și acum trebuiesc puși în buget cum vor ei să-i utilizeze. Deasemenea se 
suplimentează bugetul Clubului Sportiv Municipal cu suma de 3 mii lei reprezentând tot la fel 
donații și sponsorizări pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Se suplimentează bugetul 
Grădiniței nr. 2 cu sumă de 2 mii lei reprezentând contribuții elevi pentru internate și cantine 
utilizate pentru hrană, asta nu am ințeles-o, dacă poate d-na Grosu să ne explice?” 

D-na Carmen Grosu ”contribuția elevilor pentru masă, am depășit bugetul luna aceasta 
în decembrie, au venit cu adresă astăzi este pentru a putea plăti alimentele.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”deasemenea se suplimentează bugetul Școlii 
Gimnaziale Nicolae Iorga cu suma de 3,50 mii lei pentru plata cheltuielilor cu energia termică. 
Se suplimentează bugetul Școlii Anghel Saligny cu suma de 33,9 mii lei tot pentru plata 
cheltuielilor cu energia termică, probabil că s-a bugetat mai puțin față decât le-a venit factura, 
nu?”  

D-na Carmen Grosu ”estimarea facturii a fost mai mică decât factura inițială.” 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”se diminuează bugetul Școlii Ștefan cel Mare 

cu suma de 20 mii lei la articolul bugetar încălzit, iluminat și forță motrică. Și tot pentru aceste 
școli se diminuează bugetul Primăriei cu suma de 17,40 mii lei la capitolul autorități executive, 
salarii de bază.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”insist ca totuși să nu mai facem amendamente și 
modificări pe buget pe ultima sută de metri. Eu înțeleg că poate sunt niște urgențe, dar eu totuși 
vă rog să nu mai fie aceste modificări pentru că apar discuții mai ales când sunt sume mari de 
bani. Acum să spunem că nu sunt sume mari de bani.” 

 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian Matișan și se aprobă cu 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 507 
 
 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”aș vrea să fac o precizare, dl. consilier Tănase 
are dreptate, cred că această nemulțumire nu se adresează neapărat aparatului, ci se 
adresează instituțiilor care vin pe ultima sută de metri. Cred că toată lumea știe că în ultima joi 
din lună, există ședință de Consiliul Local, plus că în acea săptămâna sunt comisiile. De aceea 
rugămintea mea personală este ca toate aceste instituții până vinerea înainte de ședință să-și 
aducă hârtiile, pentru că ajungem în situații de genul acesta și nu este corect.” 
 
 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
referatului de evaluare pentru promovarea doamnei Pascaru Carmen, consilier juridic 
gradul II gradația 5 clasa de salarizare 42 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Local al Municipiului Focșani. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 508 

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

comisiei de examen, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul 
organizat în vederea promovării doamnei Pascaru Carmen consilier juridic gradul II 
gradația 5 clasa de salarizare 42 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Local al Municipiului Focșani, în grad imediat superior celui deținut. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 509 

 
 
Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 127/2016 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului 
Focșani cu modificările și completările ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 510 

 
 
Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 252/2013 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public Local 
de Asistență Socială Focșani, începând cu data de 01.09.2013, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 511 

 
 
Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea art. 3 

alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 494/2016, privind 
adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de 
membru al consiliului de administrație al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”pentru că acest proiect de hotărâre necesită vot 

secret propun Comisia de numărare a voturilor formată din trei consilieri și anume: dl. consilier 
Daniel Ungureanu, d-na consilier Cătălina Lupu și dl. consilier Ionuț Filimon”. 

Se supune la vot Comisia de numărare a voturilor și se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”s-a produs o eroare luna trecută și o propun pe 
d-na Calotă Geta să facă parte din Consiliul de Administrație. D-na Geta Calotă face parte din 
aparatul Primăriei.” 
 

 
Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 512 

 
 
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

efectuării unui audit al activității Primăriei municipiului Focșani. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”așa cum am discutat la comisie ieri, am înțeles 
că dorința d-lui Primar cu privire la acest aspect și am convenit împreună ieri să formulăm 
următorul amenament: în primul rând titlul va fi proiect de hotărâre privind achiziționarea 
serviciului de consultanță cu privire la reoganizarea și în vederea eficientăzării activității 
Primăriei municipiului Focșani și a instituțiilor subordonate, în consecință cu acest text se 
modifică și art. 1, art. 2, acolo unde este cazul”. 

Dl. consilier Neculai Tănase ”vreau să spun că între timp am verificat dicționarul și 
prima propunere mi se pare foarte corectă, prima formulare care a făcut-o dl. Primar, nu văd 
nimic care să nu fie în regulă, este un audit în ceea ce privește calitatea serviciilor din Primărie. 
Dacă tot veni vorba de acest lucru eu aș vrea să-l întreb ceva pe dl. Primar. D-le Primar îl aveți 
pe dl. consilier Dan Grigoraș, ați făcut  o comisie și se presupusese că a împins un cetățean pe 
scări, la ce concluzie s-a ajuns?” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”dați-mi voie să vă dau următorul răspuns, aveți pe 
ordinea de zi inclusiv propunerea de modificare a regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al municipiului Focșani. După ce se aprobă acest regulament această 
interpelare a dumneavoastră va primi răspuns în scris în termen legal.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”eu cred că am lămurit foarte bine aspectul 
acesta aseara, dar dl. Primar vrea o evaluare a întregii activități a Primăriei municipiului Focșani 
și a unităților subordonate ceea ce nu este un lucru rău și dorește propuneri în ceea ce privește 
eficientizarea activității din aparatul propriu. Când vorbim de audit vorbim de două tipuri de 
audit, auditul public intern unde avem în cadrul aparatului Primariei un astfel de compartiment și 
un audit financiar pe care-l execută Curtea de Conturi. Doar aceste două tipuri de audit se fac la 
instituțiile publice. Orice alt audit extern la o instituție publică este interzis de lege. Întrebați-i pe 
cei de la Curtea de Conturi și o să vedeți că vă răspunde exact ce v-am spus eu. Audit este o 
noțiune abstractă și decât să dăm naștere la interpretări mai bine să spunem exact ceea ce 
dorim și dl. Primar chiar a spus cu subiect și predicat exact ceea ce oprește dânsul, dorește o 
evaluare și să-i spună cineva cum să eficientizeze cât mai bine activitatea Primăriei.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”d-le Primar reformulăm?” 
 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian Matișan și se aprobă cu 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.513 
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Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 
„Studiului pentru definirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani” și 
stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani alimentate cu energie 
termică în sistem centralizat. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Costel Bîrsan ”d-le președinte de ședință întrucât acest proiect de 
hotărâre este un pic ambiguu și mulți dintre colegii noștri nu prea sunt lămuriți în ceea ce-l 
privește, eu aș propune să-l amânăm pentru o ședință ulterioară și între timp ne lămurim în 
totalitate ceea ce presupune acest proiect, pentru că în esență este un proiect care de fapt 
interzice debranșarea de la sistemul centralizat al cetățenilor municipiului Focșani, ori lucrul 
acesta poate să îmbrace niște aspecte nelegale, încalcă drepturile omului despre care vorbeam 
astăzi la comemorarea Revoluției și încalcă chiar și Constituția. Aceasta este propunerea mea.” 

Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”vă anunț că proiectul intrând pe ordinea de zi nu 
mai poate fi amânat ca să poată știți de treaba aceasta, decât supus la vot.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”în ceea ce privește acest proiect noi considerăm, adică 
grupul PNL, că este o condiționare neconformă a cetățeanului de a putea folosi un serviciu sau 
a nu-l folosi. Nu mi se pare normal ca cineva care vrea să se debranșeze de la un serviciu 
public să nu se poată debranșa pentru că... Dacă ENET-ul vine cu o ofertă mai bună atunci 
cetățeanul nu trebuie condiționat, vine singur și se branșează se debranșează, face ce dorește 
dânsul, dar în condițiile economiei de piață și la libera concurență. Noi nu putem vota așa ceva.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”doamnelor și domnilor consilieri există Legea nr. 325 
din 14 iulie 2006 privind Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 
modificările și completările ulterioare, în care la art. 8, alin. 2, lit. ”i” se specifică foarte clar că 
dumneavoastră Consiliul Local aveți de fapt obligația să aprobați prin Hotărâre de Consiliu 
Local zonelu unitare de încălzire. Și când spune zone unitare de încălzire, uitându-ne tot în 
această lege în definiție, zona unitară de încălzire este zona în care municipalitatea 
promovează un singur tip de încălzire. Dacă cetățeanul vrea să se încălzească în paralel și cu 
alte surse de încălzire nimeni nu-l oprește în schimb noi trebuie în primul rând să protejăm 
investiția făcută în ENET. Consiliul Local este unicul acționar la SC ENET SA. Noi trebuie să  
facem politica Consiliului Local și a acționariatului acstei societăți comerciale, avem dreptul să 
stabilim aceste zone și obligația să stabilim aceste zone unitare de încălzire unde noi nu mai 
putem să adoptăm o altă politică. Să vă dau un simplu exemplu, dacă într-o zonă în care noi am 
făcut deja investiții de reabilitare a conductelor de aducțiune a agentului termic și un grup de 
cetățeni sau poate la inițiativa dumneavoastră solicitați ca în zona respectivă să facem și 
încălzire pe bază de gaze naturale, noi nu vom mai putea adopta decât o singură modalitate de 
încălzire. Asta se vrea, nu obligăm pe nimeni să se debranșeze sau să nu se debranșeze, dar 
ENET-ul fiind o societate cu acționariat majoritar Consiliul Local trebuie să facă politica impusă 
de Consiliul Local. Consiliul Local stabilește ca acele zone sunt zone unitare de încălzire, unde 
nu ne mai prmitem să facem alte investiții decât cele care au fost realizate într-un sistem 
centralizat. Acesta este rolul acestei Hotărâri de Consiliul Local.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”d-le consilier Tănase ați fost consilier local in 
mandatul 2008-2012 sau greșesc? Cred că nu greșesc, în mandatul 2008-2012 cred că ați fost 
consilier și ați fost de acord cu angajamentul pe care municipalitatea și l-a luat în fața 
finanțatorului european de a respecta mai multe reguli pentru obținerea finanțării la ENET cu 
schimbarea centralei. O să vă aduc aminte în principiu câteva teme, teme cărora ne-am dat 
acordul pentru obținerea finanțării. În primul rând protecția mediului, în al doilea rând eficiența 
sistemului prin continuarea reabilitării rețelelor către consumatori și un alt aspect foarte 
important ne-am luat angajamentul că vom păstra consumatorii și vom aduce alții în plus. Acum 
faptul că legiuitorul ne impune stabilirea acestor zone, dacă vă mai aduceți aminte lamomentul 
respectiv ca să obțimen repede finanțarea am făcut noi, empiric, o delimitare a orașului în 
cartierul Sud, cartierul Gară, Bahne, Obor și am spus că acelea sunt zonele respective, acum 
au venit speciliștii și au spus, zona respectivă pleacă de la un punct termic reabilitat, abia aceea 
o putem lua în considerare pentru a delimita această zonă unitară. Nu sunt delimitări empiric 
făcute de noi sau pur si simplu după ureche, sunt făcute de specialiști. Mai mult decât atât zona 
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unitară spune așa: dacă într-un bloc într-o zonă realibitată, există peste 60% consumatori din 
sistemul centralizat, aceștia din acea zona nu se vor mai putea debranșa, pentru că dacă au loc 
debranșări se dezechilibrează tot sistemul, asta am înțeles eu la vremea respectivă și asta 
înțeleg că se întâmplă și acum. Eu vă spun ce angajamente și-a luat Consiliul Local la vremea 
respectivă, unde și dl. Tănase era consilier și a votat acel proiect.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan ”dacă noi ne-am luat niște angajamente, Consiliul Local, 
către Uniunea Europeană pentru eficientizare, pentru stabilirea unor parametri nu înseamnă că 
dacă am greșit trebuie să persistăm în greșeală. Nu putem în sclavagism să ducem acești 
cetățeni ai municipiului Focșani, în robie pentru un simplu sistem, oricare ar fi el. Eu nu spun că 
ar fi ENET-ul sau altul, dar din punctul meu de vedere cetățeanul trebuie să fie liber să-și aleagă 
singur modalitatea de încălzire. Că se încălzește la ENET, că se încălzește cu gaze, electric, că 
la bec sau deloc, este treaba lui, el ar trebui singur să decidă, nu să-l obligăm noi. Credeți-mă 
este pur și simplu o chestie de libertate, drepturile omului.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”dl. consilier Matișan spune că acum mulți ani în urmă am 
votat să fim de acord să condiționăm sau să obligăm cetățeni să se debranșeze sau să nu se 
debranșeze. Eu din câte îmi aduc aminte nu am făcut parte din același partid împreună așa că 
poate dumneavoastră ați votat dar nu puteți să spuneți de mine că eu am votat să condiționez 
eu cetățenii și pentru asta nu poți să fii de acord cu politica Consiliului Local, eu spun că trebuie 
să facem politica cetățeanului. Exact cum a spus și colegul dl. consilier Bîrsan nu putem să 
obligăm noi cetățenii când să se debranșeze sau să nu se debranșeze. Mi se pare ceva absurd 
și întradevăr nu contează că este ENET sau altcineva, nu asta este problema, trebuie să existe 
o concurență, iar cetățeanul să-și poată să ia acel serviciu unde este mai convenabil lui și unde 
are un serviciu mai bun. Atâta tot,  nu este nimic complicat.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”am zâmbit când a zis dl. consilier Bîrsan de 
sclavagism. Haideți să fim serioși. Cred că ar trebui prima dată să întrebați cetățenii, în zonele 
reabilitate și care au rămas clienți ENET-ului ce facturi au acum? Ar fi foarte interesant, un 
aspect. Al doilea aspect dacă au confortul termic pe care și-l doresc? Și abia atunci să spunem 
că îi obligăm sau nu îi obligăm. Când construim un sistem și ne luăm un angajament în fața unui 
investitor, noi nu putem să ne  schimbă peste noapte. Ca și cum v-ați duc la bancă, v-ați lua un 
angajament de plată către bancă și pe parcursul desfășurării rambursării creditului respectiv 
dumneavoastră să spuneți, eu nu mai vreau dobânda de 3%, o vreau de 5 sau deloc că așa 
vreau eu. Sunt niște angajamente care se iau pe termen lung, investiția este pe termen lung 
nimeni nu spune că sistemul de termoficare în municipiul Focșani este gata, nimeni nu spune 
asta, dar nu mai este mult până este gata, asta este problema, iar lucrurile nu se pot face peste 
noapte. Cartierul Sud este gata, îl putem întreba chiar pe dl. director Merche că este în sală. 
Care zone au rămas neacoperite în municipiul Focșani d-le director?” 
 Dl. director Manole Merchea ”cartierele Bahne, Gara și Obor. Cred că toate aceste 
discuții au un interes și spun asta pentru că dl. consilier Bîrsan are interese personale în 
promovarea încălzirii, alteia decât la sistemul centralizat.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan ”interesul meu este doar al cetățenilor care m-au votat, nu 
am nici un interes personal. Eu spun așa, dacă un cetățean nu are bani să plătească căldura de 
la ENET sau dorește să se debranșeze pur și simplu fără nici un fel de sistem de încălzire, cum 
procedează?” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”persoanele care nu au venituri că despre asta 
este vorba, dacă vă gândiți la ei au subvenție 100%. Cei care primesc ajutorul de căldură, îl 
primesc în funcție de veniturile pe membru de familie da? Și dacă nu depășesc o anumită 
sumă, ajutați-mă un pic suma?” 
 D-na Cristina Dăscălescu ”1.300 lei pentru persoana sigură sau 1.000 lei pe membru 
de familie. Pot beneficia de ajutor de căldură persoanele singurecu un venit de până la 1.300 
lei, iar pentru familii plafonul maxim este de 1.000 lei/membru de familie. Asta pentru cei care 
folosesc energia termică. Ajutorul se acordă procentual în funcție de venit. Pentru cei ce au 
gaze natuale ajutorul este în cuantum fix în funcție de venit plafonul maxim este de 615 lei, 
ajutorul fiind pentru ultma tranșă de venit în cuantum de 20 lei/lună. 
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 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”cu alte cuvinte ajutorul de căldură este 
consistent, mult mai mare pentru agentul termic, decât pentru gazul efectiv care intră în centrala 
cetățeanului.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”cred că nu m-am făcut înțeles. Dumneavoastră 
acum nu trebuie să aprobați decât o strategie Primăriei și Consiliului Local al municipiului 
Focșani. Această strategie spune așa, conform definiției din lege, zona unitară de încălzire: în 
interiorul zonei unitare de încălzire nu va putea fi promovată decât o singură soluție de încălzire, 
la nivelul nostru ca și administrație, dacă cetățenii vor să se încălzească cu alte surse o fac 
practic pe cheltuiala dumnealor. Noi practic definim zonele în care ne asumăm răspunderea în 
fața tuturor cetățenilor că soluția de încălzire unitară, unică pe care o dezvoltă administrația 
publică locală a municipiului Focșani este sistemul centralizat de încălzire. Asta se dorește și   
s-a vrut să se facă o delimitare strictă a acestor zone. Dacă vă uitați în conținutul Hotărârii de 
Consiliu Local se propune abrogarea unei Hotărâri vechi a Consiliului Local din 2008, unde erau 
stabilite zonele la groso-modo, zona Sud, Bahne și Obor. Practic acum s-a venit cu o delimitare 
strictă acolo unde noi deja am facut aceste investiții și nu ne mai permitem să facem practic alte 
investiții. Dacă cetățenii vor să găsescă altă sursă de încălzire și vor să se încălzescă de la o 
altă sursă, o fac, dar pe cheltuiala lor. Administrația municipiului Focșani nu-și mai permite să 
facă alte investiții pentru a dezvolta și un alt sistem alternativ de încălzire.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”într-o zonă în care avem peste 60% un cetățean vrea să 
se încălzească cu aeroterma, poate să se debranșeze? Nu neapărat cu centrală pe gaz.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”dacă ENET-ul spune că nu poate să se debranșeze 
nu va debranșa, dar cetățeanul poate închide caloriferul și să nu beneficieze de căldură de la 
ENET.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”nu este o chestie corectă pentru orice cetățean.” 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”doamnelor și domnilor consilieri citiți cu atenție 

conținutul proiectului de hotărâre care spune așa la art. 3, operatorul serviciului public de 
alimentare cu energie termică SC ENET SA are obligația ca în termen de 60 de zile să 
actualizeze și să prezinte spre aprobare procedurile de debranșare, rebranșare în conformitate 
cu prevederile Ordinului nr. 91/2007 a Președintelui ANRSC și cu prevederile studiului pentru 
definirea zonelor unitare din municipiul Focșani. Când va fi finalizat acest regulament atunci 
vom discuta clar va putea sau nu va putea fi debranșat, dar noi trebuie să aprobăm aceste zone 
unitare de încălzire, urmând ca peste 60 de zile, atunci să purtăm aceste discuții pe 
regulament.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”adică trebuie să se înțeleagă că odată votat 
acest proiect nu înseamnă că de mâine, omul nu se mai poate debranșa, ci doar din momentul 
în care ENET-ul vine și pune pe masa Consiliului Local regulamentul respectiv, până atunci 
este ca și acum.” 

 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, 1 vot ”abținere” a d-lui consilier Costel Bîrsan și 7 voturi ”împotrivă” a d-nilor consilieri 
Claudiu-Alin Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț Filimon, Maria Panaite Irina Anca, Alina Ramona 
Drumea, Neculai Tănase și Ana-Maria Dimitriu, devenind hotărârea nr. 514 

 
 
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate 
acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2017. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Neculai Tănase ”la acest proiect am observat că nu s-au făcut modificări 
de taxe, ceea ce este bine.” 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 515  
 
 
Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încadrării pe zone a imobilelor situate în municipiul Focșani. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 516 

 
 
Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 85/2016 privind 
aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a 
serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ”aseară au fost discuții 
la comisii cu a identifica și a aminti cele 40 de locații în care urmează să se monteze acele 
pubele pentru haine și în același timp ați gândi dumneavoastră ca Primarul municipiului să fie 
mandatat pentru a încheia protocol cu SC CUP Salubritate și Episcopia pentru distribuirea 
acestor haine. Aceasta a fost discuția aseară la comisie și în sensul acesta am gândit un 
amendament pe care dl. consilier Matișan îl va citi.”  

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”colectarea se va face bilunar sau ori de câte ori 
este necesar cu un mijloc de transport adecvat. Hainele colectate vor fi sortate, igienizate și 
dezinfectate încât ele să nu transmită anumite boli celor care le utilizează. Cheltuielile de 
igienizare și dezinfectarea hainelor vor fi decontate de către autoritatea publică titulară și 
deasemenea se va încheia un protocol cu Episcopia Buzăului și CUP Salubritate și este 
mandatat Primarului municipiului Focșani să încheie acest protocol de colaborare.” 

 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 

consilier Matișan şi se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 517 
 
 
Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea art. 1 

din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 70/2007 privind aprobarea 
încheierii unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Focșani, prin Direcția de 
Dezvoltare Servicii Publice Focșani cu Asociațiile de proprietari/locatari/chiriași, în 
vederea înfrumusețării și întreținerii spațiilor verzi din jurul blocurilor. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Alin Claudiu Dobre ”acest parteneriat ar trebui să fie fără superficiu, mai 
ales că nu știu dacă este posibil ca locatarul chiar dacă își îngrijește spațiul, trebuie să se 
încadreze în planul de urbanism. Adică dacă unul își face un gard de 2 m și nu de jumătate de 
m?” 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”protocolul între Direcția de Dezvoltare și 
Asociațiile de proprietari va fi foarte simplu. Asociațiile de proprietari prin reprezentanții lor vor 
avea grijă de spațiile respective, iar Direcția de Dezvoltare vine și îi ajută cu material 
dendrologic,cu utilaje, asistență. Trebuie să existe un protocol între Primărie și Asociația 
respectivă, că nu putem lăsa pe cineva să intervină pe un teren care nu este al lui. Dacă există 
o obligație legala a Asociațiilor de proprietari/locatari/chiriași de a-și îngriji spațiul verde de jur 
imprejurul blocului, este obligație, noi Primăria, Primarul municipiului Focșani dorește să dea și 
o mână de ajutor cetățenilor astfel încât să nu aibă cheltuieli suplimentare pentru îngrijirea 
acestor spații verzi. Despre asta este vorba.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 518 

 
 
Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Focșani. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 519 

 
 
Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art. 71 

și 72 din Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Alin Claudiu Dobre ”aș vrea să fac un amendament, art. 71, termenul să 
fie de o zi pentru interpelare, iar la art. 72 de 3 zile pentru că bănuiesc că este vorba de adunat 
acte, documente și altele.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”nu vreau să luăm în derizoriu acest Regulament 
de organizare și funcționare. Dacă dumneavaostră o să solicitați printr-o interpelare niște 
documente, nimeni nu le are la dispoziție în plenul Consiliului Local și am spus că 10 zile este 
un termen decent de a răspunde corect la solicitările noastre. Adică o zi din punctul meu de 
vedere mi se pare neserios, ca să nu mă exprim altfel.” 

 
Se supune la vot amendamentul făcut de dl. consilier Alin Claudiu Dobre și nu se aprobă 

cu 7 voturi ”pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Alin Claudiu Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț 
Filimon, Maria Panaite Anca Irina, Neculai Tănase, Alina Ramona Drumea și Ana-Maria Dimitriu 
și 13 voturi ”abținere”. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă initială şi se 
adoptă cu 13 voturi  „pentru” și 7 voturi ”abținere” ale d-nelor și d-nilor consilieri Alin Claudiu 
Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț Filimon, Maria Panaite Anca Irina, Neculai Tănase, Alina Ramona 
Drumea și Ana-Maria Dimitriu, devenind hotărârea nr. 520 

 
 
Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 
383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 521 
 
 
Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 522 

 
 
Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de 
teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 523 

 
 
Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică, a terenului în suprafață de 21,00 mp situat în Focșani, str. Dr. 
Telemac nr. 19, județul Vrancea, T. 189, P. %10265 ce aparține domeniului privat al 
municipiului Focșani, către domnul Lungu Ștefan. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 524 

 
 
Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art.2 

din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 481/2016 pentru aprobarea 
dezmembrării și constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 
suprafață de 27,36 mp situat în Focșani, str. Cernei nr. 14, aparținând domeniului privat al 
municipiului Focșani către doamna Panaitescu Vasilica. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 525 

 
Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 770,00 mp, situat 
în Focșani, str. Antrepozite nr. 5, T. 15, P. 887 ce aparține domeniului privat al 
municipiului Focșani, aferent imobilelor-construcții cu destinația de depozit electrice și 
atelier de tinichigerie către SC CERTIMPEX SRL, proprietar al acestor construcții. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 526 

 
 
Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind constituirea 

dreptului de servitute, în indiviziune și cote părți egale, cu titlu oneros asupra terenului în 
suprafață de 138,00 mp situat în Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 7, T. 40, P. 2569, 
aparținând domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Vlăsceanu Răzvan și 
domnii Lungu Adrian-Mihai și Voicu Carmen-Sinica. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 527 

 
 
Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 5,27 mp situat în Focșani, str. 
Mare a Unirii nr. 24A, județul Vrancea, T 57, P 3577%, ce aparține domeniului privat al 
municipiului Focșani, în vederea amplasării unei rampe provizorii pentru persoane cu 
dizabilități locomotorii. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 528 

 
 
Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 137/316/2012 privind aprobarea 
prețurilor de pornire la licitație, precum și a caietului de sarcini pentru vânzarea prin 
licitație publică a spațiilor proprietate privată a municipiului Focșani, cu destinația de 
cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului 
medical, situate în incinta imobilului Policlinica nr. II Focșani, str. Bucegi nr. 28. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 529 

 
 
Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 37/2012 privind aprobarea listei 
spațiilor proprietate privată a municipiului Focșani, cu destinația de cabinete medicale, 
precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, situate în 
incinta imobilului Policlinica nr. II Focșani, str. Bucegi nr. 28, care fac obiectul vânzării 
prin licitație publică, aprobate prin HCL nr. 366/2010. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 530 
 
 
Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinet medical și activități 
conexe, situate în incinta imobilului situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 531 

 
 
Se prezintă punctul 35 al ordinii de ziproiect de hotărâre privind aprobarea solicitării 

de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea 
Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, 
în domeniul public al Municipiului Focșani și în administrarea Consiliului local al 
municipiului Focșani:. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Neculai Tănase ”eu spun că acesta este un proiect foarte important și nu 
se poate trece așa pur și simplu peste el mai ales că se încercă de ani de zile să se facă acest 
transfer de la Ministerul Sporturilor la Primărie. Eu acum aș vrea să-l întreb pe dl. Primar pentru 
că este drept în anii trecuți nu a fost dl. Primar, ci este acum. Care este capacitatea Primăriei să 
întrețină, să preia acest edificiu, care sunt costurile? Dacă ne uităm la Stadionul 23 August este 
praf, luat de Primărie, a fost altă conducere, dar poate dumneavoastră aveți capacitatea de a vă 
lua alte angajamente. E bine să știm pentru că nu ne jucăm este o mare Sala Sporturilor, ce 
garanție avem?” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”doamnelor și domnilor consilieri după cum cred că 
ați observat de când am preluat acest mandat am vrut să dăm o șansă tinerilor în special de a 
face performanță și am susținut sportul vrâncean, sportul focșănean pe toate căile. 
Deasemenea și elevii cu rezultate foarte bune la învățătură ați văzut foarte bine că au fost 
sprijiniți de către noi, de către dumneavoastră, la propunerea mea dumnevoastră ați aprobat în 
acest sens. Principalul obiectiv al acestei achiziții este ca această sală, în sfârșit să fie 
îmbunătățită. Și spun în sfârșit de ce? Pentru că avem acum o oportunitate prin programul 
operațional 2014-2020 există posibilitatea de a finanța proiecte pe fonduri europene de 
reabilitare a clădirilor ce aparțin instituțiilor publice. Reabilitare termică și când spun asta nu mă 
refer doar la anvelopare, așa cum am spus-o de fiecare dată anveloparea termică presupune 
terase, presupune inclusiv la instituții publice ne dă voie să creem sisteme de încălzire și de aer 
condiționat. Putem interveni în ceea ce înseamnă schimbarea suprafeței de joc, putem interveni 
în îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a competițiilor sportive. Pe baza acestor proiecte 
finanțate, repet, din fonduri ale uniunii europene unde contribuția noastră, a Primăriei 
municipiului Focșani se ridică la maxim 2-5% în funcție de tipul de proiect. Aceasta a fost și 
discuția pe care personal a purtat-o cu d-na ministru Elisabeta Lipă căreia vreau să-i mulțumesc 
pentru că dumneaei și-a exprimat acordul ca această Sală Polivamentă a municipiului Focșani 
să fie dată spre administrare administrației publice locale cu o condiție pe care v-am expus-o 
aseară în comisie, că dacă în 2 ani de zile în urma verificărilor efectuate de Ministerul 
Tineretului și Sportului nu vor constata îmbunătățiri aduse acestei clădiri dumnealor și-o vor lua 
înapoi în administrare. Țin să reamintesc faptul că în ultima perioadă înafară de ceea ce s-a 
întâmplat acum o anvelopare exterioară și atât, fără îmbunătățiri în interior a condițiilor de 
încălzire și de ventilare nu s-a făcut absolut nimic de foarte mult timp în Sala Polivalentă. Noi 
dorim și am discutat și cu aparatul tehnic, avem resursele financiare neceare pentru a duce la 
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bun sfârșit acest proiect. În situația în care ar fi un eșec, ceea ce nu cred că va fi un eșec, 
Ministerul Tineretului și Sportului o va putea relua în administrare.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan ”întrucât ne parvin informații contradictorii în ceea ce 
privește acest subiect, eu știu că d-na ministru inițial s-a opus acestui proiect de cedare a Sălii 
Sporturilor și după aceea a reveni și și-a dat acordul. Sunt informații contradictorii, cel puțin în 
ceea ce mă privește nu sunt lămurit. Aici în sală am văzut că este dl. director Gongu putem să-i 
dăm cuvântul să ne dea și varianta dumnealui, înainte de vot?” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”aș vrea să se înțeleagă, am citit și aseară din 
scrisoarea d-nei ministru care ne-a adresat-o și am comparat-o cu ceea ce se întâmplă, ca și 
rezultat, în proiectul de hotărâre. Absolut tot ceea ce a solicitat d-na ministru ca și condiții le-am 
trecut în proiectul de hotărâre și a nu se înțelege că se desființează sau pleacă Direcția de 
Tineret și Sport care aparține Ministerului, sub nici o formă nu există chestia aceasta. Că am 
auzit în piață că vrem să închidem Direcția de Tineret și Sport, nici pomeneală de așa ceva. În 
primul și primul rând că ne-am luat angajamentul ca sediul acestei instituții să rămână tot acolo, 
asta e foarte clar, numai că fondurile europene pentru perioada 2016-2020, marea majoritate a 
acestor fonduri sunt acordate comunităților locale. Practic politica uniunii europene în perioada 
imediat următoare pe bugetul acesta 2016-2020 este de a ajuta comunitățile locale, bineînțeles 
că nu în mod exclusiv, dar grosul fondurilor acolo se vor duce. De ce să pierdem ocazia de a 
reabilita o clădire care este emblemă pentru municipiul Focșani și să asigurăm celor care fac 
sport de performanță, nu numai din municipiul Focșani, ci din întreg județul Vrancea, trebuie să 
le oferim această ocazie de a fac sport într-o sală modernă în primul și primul rând. Nimeni nu 
spune că nu s-a făcut mai nimic la Sala Sportului, ba da s-au făcut lucruri la Sala Sporturilor, 
problema este că s-au făcut foarte puține lucruri, nu neapărat că este un management 
defectuos, nu știu despre lucrul acesta, ci și în funcție de fondurile pe care Ministerul Tineretului 
și Sportului le-a alocat pentru astfel de investiții. Trebuie să fim corecți, s-a făcut ceea ce s-a 
făcut doar pe banii pe ca Ministerul i-a alocat Direcției Județene de Tineret și Sport și cred că 
acolo unde s-au alocat bani cred că lucrurile s-au mișcat bine, în limita evident a fondurilor pe 
care Direcția le-a primit. Ceea ce dorim de fapt și de drept este ca acest complex sportiv, că 
putem să-i spunem că este un complex sportiv să ajungă la nivel, măcar la jumătate față de 
imaginile pe care vi le-a arătat dl. Primar de la acea Sală Polivalenta. Nu avem noi spațiu 
necesar pentru o asemenea sală, dar măcar să o aducem ca și funcționalitate la nivelul 
aceleia.” 

Dl. consilier Mihai Petruț ”înainte de intervenția dumnealui, mă refer la dl. director 
Gongu, aș dori să-l întreb dacă în intervenția dumnealui va pleda pentru menținerea Sălii 
Polivalente de către Direcția de Sport? Dacă este aici pentru treaba aceasta sau pentru 
altceva? Eu nu înțeleg și aș vrea să-mi expună în intervenția dumnealui, atâta timp cât Direcția 
de Sport este subordonată Ministerului Tineretului și Sportului, iar d-na ministru și-a dat acordul 
ca sala să treacă în administrarea Consiliului Local, dându-si acest acord eu înțeleg că nu are 
puterea sau nu dorește să finanțeze această sală în continuare. Pentru ce să mai rămâna la 
Direcția de Sport? Dacă d-na ministru, Ministerul Tineretului și Sportului care este forul superior 
al Direcției pentru Tineret și Sport al județului Vrancea este de acord cu trecerea Sălii 
Polivalente la Consiliul Local Focșani.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să-l întreb pe dl. Primar, d-le Primar credeți că 
Focșaniul,  municipalitatea are posibilități mai mari decât a avut Ministerul Sporturilor? Asta o 
dată, și în al doilea rând nu știu de ce, dacă ne dorim o sală, ca lumea, de ce nu facem o altă 
Sală de Sport la Focșani cu fonduri europene? Înafară de asta eu văd că sunteți mulțumit dl. 
Primar că Guvernul Cioloș vă dă posibilitatea să luați această sală.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”Guvernul Cioloș încă o dată și-a demonstrat 
incapacitatea de a finanța. Și au spus, noi nu putem finanța îmbunătățirea condițiilor din Sala 
Polivalentă și au fost foarte bucuroși când am venit cu această propunere, să finanțăm noi, 
bugetul local, și prin fonduri europene îmbunătățirea și modernizarea acestei săli. Și-au 
recunoscut incapacitatea de finanțare. Pentru că Focșaniul poate să-și drămuiască altfel 
fondurile și poate în primul rând să acceseze fonduri europene unde noi să avem o contribuție 
de 2-5% maxim. Eu sper că bazele sportive din municipiul Focșani se vor schimba in totalitate.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan ”d-le Primar, intrebarea rămâne, nu putem face o altă sală 
de sport?” 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”doamnelor și domnilor consilieri sunteți de acord 
să dăm cuvântul d-lui director Gongu?” 

Se aprobă în unanimitate. 
Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”bună seara d-le 

Primar, doamnelor și domnilor consilieri aș vrea să vă răspund în ordine la întrebările sau la 
problemele care s-au ridicat. Programul acela prin CLI d-le Primar am încercat eu să-l accesez 
acum 2 ani de zile, l-am contactat pe dl. Subsecretar de Stat Augustin Ioan care se ocupă de 
Sălile de Sport din cadrul Ministerului de Tineret și Sport. Mi s-au pus în vedere 2 aspecte foarte 
importante, am discutat cu dumnealui două ore și jumatate, că eu am vrut să fac acest program. 
Mi s-a spus că 2 ani și jumătate sala nu va putea fi folosită, o reabilitare totală înseamnă absolut 
tot, decopertat pereți rămâne doar scheletul, am si poze de la alte proiecte din țară. Ținând cont 
că este singura Sală de Sport omologată pentru handbal, pentru meciurile oficiale de volei, este 
sala Sporturilor Vrancea, 2–3 ani unde își vor desfășura aceste echipe meciurile oficiale? 
Buzău, Bacău, aici rămâne să vedem. Singura problemă pe care eu o văd sincer, cu toate că pe 
timpul verii se desfășoară nu mai mult de 5 meciuri oficiale adunate volei cu handbal, este cald 
întradevăr, dar planșeul, acoperișul Sălii Polivalente este din metal și acoperit cu carton 
bituminos, deci se încălzește. Am fost trimis de către fostul director de la ENET, dl. Valter 
Popescu la ISPE, am vorbit cu d-na director Carmencita Constantin și mi s-a spus că nu se 
poate realiza acest lucru și am intrebat-o de ce și mi-a răspuns că volumul Sălii de Sport este 
foarte mare, pentru că eu m-am dus la ea cu schițe. I-am spus să punem un plafon de rigips 
aducem plafonul mai jos și micșorăm volumul de aer, dar trebuie încălzit. Nu, pentru că este 
vorba de numărul de persoane 1.342 de scaune plus că se mai sta și în picioare. Am întrebat-o 
ce soluții găsim? Nu există o soluție pentru astfel de săli sunt gândite altfel. Dacă nu știați Sala 
Polivalentă are sistem de ventilație care nu a funcționat niciodată pentru că nu a făcut față, de 
aceea nu a funcționat. Costurile generate de funcționarea acestui sistem de ventilație sunt 
enorme. Eu apreciez ceea ce faceți pentru sport, este o foarte mare diferență intre mandatul 
precedent și mandatul acesta, vorbesc de Primar. Mi-aș dori să se întâmple ceva pozitiv in 
sensul funcționării ventilației însă nu cred. Pentru a încălzi sala am mărit cu 50% capacitatea 
caloriferelor, asta am făcut in 2009, am și dovada, am făcut poze. Eu sunt un pic mai orientat în 
viață, înainte să fac ceva bine, fac poză la ceea ce era rău și fac o comparație. Am văzut că ați 
reușit să o convingeți pe d-na ministru, d-le Primar, nu pe ceilalti, cum a spus dl. consilier 
Petruț. Comisia a votat împotrivă, s-a intervenit politic, să fim sinceri. Citind proiectul și după 
acea raportul, scrie aici foarte mare că aparține domeniului public cu destinația de sediu 
administrativ Sălii Sportului Vrancea, este compus din Sala Sportului și DTS Vrancea, este 
foarte greșit. În extrasul de carte funciară pe care l-am scos și l-am trimis Ministerului și în urma 
acstui extras s-a dat decizia d-nei ministru, scrie foarte clar Sala Sportului este compusă din 
toate, mai puțin sediu administrativ DTS Vrancea.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”în acest moment noi adoptăm o Hotărâre de Consiliu 
Local prin care ne dăm acordul să preluăm această sală. Detaliile tehnice vor fi stabilite ulterior 
când se va emite Hotărârea de Guvern.” 

Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”vor fi 4-5 ministri 
pentru că sunt 4-5 Ministere.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”intrăm în detalii tehnice.” 
Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”vroiam să vă atrag 

atenția și sper să fie o greșeală nevinovată, faptul că este trecut și sediul Direcției pentru Tineret 
și Sport în decizia d-nei ministru.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”așa este prevăzut în adresa venită de la Minister.” 
Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”am citit-o, doar că 

scrie de Sala Polivalentă, dar în extrasul de carte funciară scrie altceva.”  
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”sunt detalii tehnice pe care le vom reglementa. 

Pentru că nu se va semna o Hotărâre de Guvern până nu trece prin toate filtrele.” 
Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”referitor la ceea ce 

a spus dl. consilier Matișan și apreciez acest lucru, a adus asigurări unor persoane. Pe mine     
m-au sunat foarte multe persoane să mă întrebe ce se va întâmpla și vă spun sincer că colegii 
mei de la muncă așteapta să vadă ce se va întâmpla cu această instituție. Numai că cuvintele 
pe care le-a spus dl. consilier nu se regăsesc în raport și nici în proiect. Nu se spune nimic 
despre ce se întâmplă cu angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea.” 



 23 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”d-le director nu este apanajul nostru. D-na ministru 
nu scrie în adresă că se desființează Direcția pentru Tineret și Sport.” 

Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”nu are cum, nici 
măcar un ministru nu poate face așa ceva. Voi face o informate către ministru zilele următoare 
referitor la partea cadastrală. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”ca să îl liniștesc pe dl. fost consilier, actual 
director la DJS vreau să citesc ceva, Consiliul Local al municipiului Focșani se obligă să 
mențină destinația actuală a imobilului și să sigure gratuitatea desfăsurării activităților specifice 
Ministerului Tineretului și Sportului, precum și unităților instituțiilor din subordinea și 
coordonarea acesteia. Înțelegem de aici că instituția dumneavoastră să funcționeze în 
continuare în același loc. Mai mult decât atât totodată, exact ce spunea dl. Primar vis-a-vis de 
dacă ne ținem de cuvânt sau nu, totodată dacă în  maxim 2 ani de la predare în urma 
controalelor efectuate de către Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeana de 
Tineret și Sport se va constata faptul că nu sunt condițiile mai sus menționate, imobilul în cauză 
va reveni de drept. Eu m-am bucurat foarte mult de faptul că dumneavoastră ați fost un director 
implicat și știți detaliile acestea tehnice, vă urez viață lungă în funcție, dar vreau să vă spun 
următorul lucru. Atunci când ați făcut dumneavoastră discuții și la ISPE și la CNI, nu știu exact 
când le-ați făcut, dar acum suntem în 2016 iar tehnologia a evoluat, haideți să lăsăm specialiștii 
în construcții și în instalații să ne dea o soluție pe care să o finanțăm cu fonduri europene. Nici 
eu nu sunt inginer tehnic, nici dumneavoastră probabil, dar haideți să lăsăm specialiștii să 
spună cuvântul și evident nu o să se trezească nimeni cu uniunea europeană care nu 
finanțeaza lucruri care nu sunt foarte bine argumentate. Spre exemplu dacă o să se vină cu o 
soluție tehnică de schimbare completă a acoperișului și specialiștii tehnici să-si spună părerea. 
Iar temerea dumneavoastră legată de faptul că se desființează Direcția, nu există temerea 
aceasta. Este vorba de posibilitatea de a finanța în mod legal reabilitarea acelui complex, eu nu 
spun Sala Polivalenta, eu spun complex, adică în totalitate. Și când vorbim de o reabilitare 
termică așa cum v-a spus și dl. Primar, aceasta înseamnă o chestiune completă.” 

Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”haideți să cerem 
întâi părerea inginerilor apoi să vedem dacă Primăria poate face aceste lucruri și să preia Sala 
Polivalentă.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”eu știu că în lumea asta, în occident și nu numai în 
occident, și știu că și dumneavoastră ați fost ieșit înafară ați văzut Săli Polivamente care sunt la 
un grad ridicat de dotare și de un grad ridicat de funcționalitate. Eu cred că am ajuns la 
momentul în care să spunem că putem face și noi ceva care să fim mândri că putem intra acolo 
și putem lucra acolo. Nu știu de ce atâta opoziție din partea dumneavoastră  atâta timp cât nu 
aveți posibilitatea de a finanța, iar d-na ministru mi-a confirmat foarte clar chestiunea aceasta, 
domnilor noi nu putem finanța în acest moment bazele sportive județene în special. A spus-o 
foarte răspicat, foarte sincer și nu am făcut manevre politice așa cum insinuați dumneavoastră. 
Eu am spus în felul următor, dați-mi voie să o luăm să facem și noi demersurile necesare, pe 
banii noștri, aici putem face aceste demersuri și putem face studii de piață, putem face studii de 
fezabilitate, putem scoate la licitație o proiectare și să găsim cele mai bune soluții din punct de 
vedere tehnic. Așa că ne-a spus cineva cînd am discutat la o discuție liberă, este cu totul alteva. 
Eu vreau să văd scris, să vad dacă într-adevăr în România nu există acei ingineri care să vină 
să ne spună ce există soluție tehnică pentru a imbunătăți Sala Polivalentă. Mie mi s-a mai spus 
că la Parcarea aceasta de aici din str. Eroilor că nu se poate stabiliza solul care era vorba de 
200 mp și le-am spus dacă nu puteți să stabilizați solul respectiv în contextul în care alții toarnă 
picioare de pod la 200 m adâncime reziliem contractul și găsim soluții și le-am dat termen până 
dimineață la ora 8,00 să-mi vină cu soluția respectivă. La ora 19,00 m-au sunat și mi-au spus, 
d-le Primar am gasit soluții. Deci dacă se vrea se poate, dar trebuie să fie sub contract.” 

Dl. Daniel Gongu, director Direcția de Sport Județeană Vrancea ”pe ultimii 3 ani de 
zile suma totală încasată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea de la Consiliul 
Local ceea ce reprezintă banii pe care i-a plătit LPS-ul adică 5,000 lei anual, plus banii plătiți de 
CSM 2007 Focșani  fost de 2 miliarde de lei în 3 ani de zile, deci o medie de 70 mii lei. Suma pe 
care a plătit-o DJS Vrancea pentru întreținerea Sălii Polivalente în acești 3 ani in care a încasat 
2 miliarde de la Primărie  a fost de 17 miiarde lei.” 
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Dl. consilier Mihai Petruț ”aș vrea să concluzionăm, unde are dreptate dl. director nu 
știm 100% dacă Primăria și Consiliul Local vor putea să facă acest proiect, ce știm 100% este 
că Direcția nu va putea niciodată.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu ”aș vrea să fac o precizare, nu voi participa la vot la acest 
proiect, pentru a nu fi într-un posibil conflict de interese, fiind vorba de fratele meu director.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”d-le Primar cam în cât timp estimați că Primăria va putea 
să înceapă niște investiții la această sală de sport?” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”în primul rând va trebui să facem studiile de 
fezabilitate necesare și acestea le prindem în bugetul pe anul 2017. Și în urma studiilor de 
fezabilitate vom stabili strategia.” 

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

„pentru”, 1 vot ”abținere” a d-lui consilier Costel Bîrsan și dl. consilier Emanuel Gongu nu 
participă la vot, devenind hotărârea nr. 532 

 
 
Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru familia Balosin Constanța din imobilul situat în Focșani, str. 
Democrației nr. 5, bl. 5, ap. 14 în imobilul situat în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bl. 5, ap. 5, 
în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 533 

 
 
Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe  cu chirie din fondul locativ de 
stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 534 

 
 
Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

extinderii de spațiu pentru familia Bran Gabriela din imobilul situat în Focșani, str. 
Revoluției nr. 17, ap. 42 în imobilul din str. Revoluției nr. 16, ap. 24 în conformitate cu 
Legea locuinței nr.   114/1996, republicată, cu modificările și modificările ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 535 

 
 
Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  aprobarea 

clasificării unității locative situată în str. Republicii nr. 16, bl. 20, ap. 26, ce aparține 
domeniului privat al municipiului Focșani. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 536 

 
 
Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 
11, ap. 19, înscris în CF 54684-C1-U12 UAT Focșani, către doamna Chirilă Geta. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 537 

 
 
Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

cu plata in rate lunare a apartamentului situat în Focșani,  str. Bradului nr. 8, bloc 8, ap. 9 
înscris în CF 51905-C1-U26 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51905-C1-U34 UAT 
Focşani către familia Bucur Sorin şi Bucur Elena-Mioara. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 538 

 
 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  alegerea unui 
președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei 
luni, începând cu luna ianuarie 2017. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”îl propun pentru următoarea perioada pe dl. 
consilier Marius Eusebiu Iorga.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 539 

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

privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, Aleea 
Parc nr. 9, bl. 67, tronson 9, ap. 4 înscrisă în CF 54675-C1-U2 UAT Focșani către familia 
Lovin Gheorghe și Lovin Valentina-Elena. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 540 
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Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind abrogarea HCL nr. 30/2011 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită, pe 
durata existenței construcției, către Universitatea din București, a terenului aparținând 
domeniului public al municipiului Focșani, în suprafață totală de 1500 mp situat în 
Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, în vederea construirii unui sediu pentru Centrul de 
Perfecționare pentru Definitivare în Învățământ – Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 541 

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

privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Clubul 
Sportiv Municipal Focșani 2007, a imobilului construcție și teren aferent situat în 
Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 13, în vederea desfășurării activității secției de șah. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 542 

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

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 332/2015 privind 
stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea Primăriei 
municipiului Focșani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Neculai Tănase ”stimați colegi Primăria are 5 mașini nu? Mie mi se pare 
foarte mult 300 l de motorină, înseamnă 1.500 l de motorină/ lună. Eu sunt de acord cu mașina 
d-lui Primar și încă o mașină să spunem, că au de mers la București sau în alte părți, dar pentru 
5 mașini 300 l motorină mi se pare mult. Dacă putem vota separat pentru mașina d-lui Primar 
sau a unui viceprimar, da este bine, dar pentru toate mașinile mi se pare enorm de mult. Pentru 
1.500 l va trebui o stație de motorina aici la Primărie.” 

D-na Carmen Grosu ”este un consum maxim, tocmai pentru că pe anumite mașini se 
poate ajunge la 300 l, dar nu pentru toate cele 5. Nu se poate aproba pentru fiecare in parte.” 

Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”v-a spus dl. Primar că era 110 l media la celelalte 
mașini. Că este o mașină care consumă 500 l, iar alta zero litri, este media.” 

Dl. consilier Neculai Tănase ”este mult d-le președinte.” 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”s-a explicat și aseară la comisia de buget, 

acesta este un prag, peste care nu poate să treacă ca și medie de consum o mașină. În situația 
în care dl. Primar să zicem, are o cotă de 150 l și v-a și explicat că a făcut într-o singură lună a 
făcut vreo 4 drumuri la București, dacă a depășit cota aceea mașina aceea trebuie să stea în 
garaj, aceea nu mai poate circula. Despre asta era vorba. Nu se poate separa chestia asta, este 
o chestiune legată de cota maximă pentru toate mașinile. Mâine mai cumpărăm altă mașină și 
mai facem alt proiect de hotărâre și stabilim benzină pentru mașina aceea?” 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  
„pentru” și 7 voturi ”abținere” a d-nilor consilieri Claudiu-Alin Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț 
Filimon, Maria Panaite Irina Anca, Alina Ramona Drumea, Neculai Tănase și Ana-Maria 
Dimitriu, devenind hotărârea nr. 543 
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Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru 
anul 2017. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu 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. 544 

 
 
Se reia punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea art. 3 alin. 

(1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 494/2016, privind adoptarea 
unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al 
consiliului de administrație al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și 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” 
D-na Geta Calotă    20       -   - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 545 
 
 

 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
 

1. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 17520/29.11.2016 prin care se 
solicită reanalizarea Hotărârii Consiliului local nr. 455/2016 privind aprobarea 
completării art. 1 din anexa 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 
nr. 252/2010 privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului 
public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, 
târgurilor și oboarelor din municipiul Focșani; 

 
  Se supune la vot menținerea Hotărârii nr. 455/2016 și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 
8 voturi ”abținere” a d-nilor consilieri Claudiu-Alin Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț Filimon, Maria 
Panaite Irina Anca, Alina Ramona Drumea, Neculai Tănase, Ana-Maria Dimitriu și Cosel Bîrsan. 
 

2. Graficul de ședințe ordinare ale Consiliului local al municipiului Focșani pe anul 
2017 
 
Se supune la vot și se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

 
 
 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu: solicită înscrieri la cuvânt. Se înscrie dl. consiler 

Costel Bîrsan, d-na consilier Ana-Maria Dimitriu. 
 
Dl. consilier Costel Bîrsan ”vreau să vă anunț că retribuția mea de consilier local pe 

luna septembrie și octombrie a fost cedată unei eleve eminente de la Școala nr. 2. Retribuția pe 
luna noiembrie a fost cedata unui laborator din cadrul Liceului nr. 1. Suntem aici și suferim de 
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sete, nu are Primăria bugetul să ne ofere o sticlă de apă minerală, nu avem voie? Dacă eu 
sponsorizez Primăria am voie? D-le Primar pot sponsoriza pentru apă minerală?” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”în condițiile legii.” 
Dl. consilier Costel Bîrsan ”o altă problemă este accesul în parcarea Primăriei. Zilele 

acestea și în altele care sunt foarte agromerate intrarea în curtea Primăriei cu mașina este 
dezastru. Să ni se permită să intrăm pe la Consiliul Județean că nu tocim trotuarele, nu stricăm 
nimic, este mai facil putem intra. De regulă se blochează aici. O altă problemă d-le Primar 
înainte de alegeri am discutat noi despre acel drum de la Mîndrești-Moldova care face legătura 
cu Șoseaua Surăii și ați promis dumneavoastră că o să faceți diligențele către Consiliul 
Județean să-l trecem în patrimoniul municipiului Focșani, să-l putem eventual asfalta. ” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu ”vroiam doar să aduc la cunoștință faptul că în 
27.10.2016 tot la capitolul diverse am prezentat adresa care am înmânat-o Primăriei prin care 
am cerut să mi se aucă la cunoștință de ce nu sunt întocmite carțile funciare la locuințele ANL 
din Cartierul Sud și Democrației. Am primit un răspuns scurt în termen de 10 zile, vorbeați d-le 
consilier Bogdan Matișan, în care mi se spune că mi s-a dat acest răspuns inițial de 10 zile 
lucrătoare din cauza faptului că nu sunt informațiile toate culese și adunate, puse cap la cap și 
în termenul de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii mele voi avea raspunsul final. Țin 
să menționez că nu există în lege 30 zile lucrătoare, ci calendaristice, 30 de zile asta înseamnă 
că duce undeva răspunsul la 45 de zile calendaristice și în cele din urmă după 32 de zile 
calendaristice primesc răspunsul în care de fapt este ceva stufos care nu mă lămurește cu 
nimic, în schimb mă bucur că la 18 zile după înmânarea acestei sesizări către Primărie se 
demarează la întocmirea referatului de necesitate nr. 76.050 din 14.11.2016 care duce la 
demareea procedurii de achizitionare a servicilor unor persoane autorizate în vederea întocmirii 
cărților funciare penru locuințele mai sus menționate. Asta vis-a-vis de ceea ce spunea dl. 
Primar că sursa umană din Primărie, ori este insuficientă, ori mai departe vă las pe 
dumneavoastră să apreciați.” 

 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”vreau ca din partea consilierilor locali din grupul 

PSD să transmit Sărbători Fericite tuturor angajaților din Primăria municipiului Focșani și tuturor 
cetățenilor municipiului Focșani asigurându-i totodată că în anul 2017 vom fi în continuare în 
slujba dânșilor și vom aduce cu ajutorul Primarului municipiului Focșani pe masa Consiliului 
Local proiecte de hotărâre care să le îmbunătățească viața. Îmi doresc ca în spiritul acesta de 
sărbătoare să încheiem această ședință de Consiliu Local, cu spiritul acesta frumos cu care am 
început ședința de Consiliu Local și să lăsăm la o parte măcar până la următoarea ședință toate 
frecușurile, politice sau interpretările de tot felul legate de activitatea noastră în Consiliul Local. 
Mulțumesc mult și tuturor colegilor Sărbători Fercite și Un An Nou plin de bucurii.” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase ”și eu aș vrea din partea grupului de consilieri PNL să 

urăm tuturor focșănenilor Sărbători Fericite, Un An Nou mai bun, să fim sănătoși cu toții, să ne 
întâlnim și de la anul în aceeași formație. La mulți ani!” 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu ”vreau în primul rând să mulțumesc tuturor celor 

din Primărie care duc greul în finalizarea unor activități pentru că noi consilierii și foarte mulți 
cetățeni numai cerem și foarte multe lucruri care sunt rezolvate numai de către Direcțiile din 
Primărie și privind modul cum arată cartierul Mîndrești la ora actuală, arată foarte bine. Cei de la 
Direcția de Dezvoltare trec săptămânal și rezolvă curățenia pe trotuare și pe rigole. 
Deasemenea să spun că vom avea un proiect în ianuarie cu pensionarii pentru mărirea 
plafonului pentru transportul public local. Vă mulțumesc pentru modul cum ne-am comportat în 
aceste 3 luni de zile vă urez multă sănătate, fericire, La mulți ani și un Crăciun Fericit!”  

 
Dl. Marian Popoiu, cetățean prezent în sală ”problema mea a început în anul 2014 când 

am concesionat un teren de 158 mp prin Direcția de Dezvoltare pentru recreere, dar am cheltuit 
acolo 1.500 lei din banii mei, am împrejmuit conform indicațiilor date de Direcția de Dezvoltare. 
Am avut probleme cu un locatar care vroia să stea pe spațiul verde pentru comercializarea 
diferitelor mărfuri, am avut proces și nu am fost apărat în intanță, cel care pierde în țara aceasta 
este cel care are dreptate. Am cerut Consiliului Local, dl. Primar m-a ajutat, vă mulțumesc foarte 
mult că m-ați înțeles atunci.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”dl. Popoiu cu scuzele de rigoare și cu respectul pe 

care vi-l port deosebit, știți foate bine că de fiecare dată când am avut ocazia am stat de vorbă 
și v-am ascultat. Doamnele și domnii consilieri locali și aparatul de specialitate trebuie să țineți 
cont că sunt de astăzi de dimineață în activitate și dumnealor mai au și alte activități. Știu că 
dumneavoastră sunteți un bun orator și drept pentru care cu tot respectul, știu problema 
dumneavoastră, ați văzut că am pus tocmai la inițiativa dumneavoastră acel proiect pe care      
l-am propus cu parteneriatul între cetățeni și Direcția de Dezvoltare pentru întreținerea spațiilor 
verzi. Aceasta a fost forma juridică pe care am putut să o adoptăm pentru acest proiect de 
hotărâre. Nu se putea face un alt mod de incredințare a terenurilor cu spații verzi din municipiul 
Focșani drept pentru care noi vă mulțumim pentru că vă implicați într-un mod atât de activ. Eu 
vă aștept oricând la mine să discutăm și dacă mai este cazul să găsim o soluție legală eu voi 
propune un nou amendament la acest proiect de hotărâre care astăzi a fost adoptat. Noi avem 
în municipiul Focșani Poliția Locală, Poliție locală care poate să răspundă oricând cu 
promtitudine sesizărilor cetățenilor. Pe data de 31.01.2017 se organizează concurs pentru 
ocuparea postului de director  la Poliția Locală. Până atunci Poliția Locală este condusă 
interimar de către unul din angajații acesteia și vă garantez că în ultima perioadă se mișcă în 
bine Poliția Locală. Drept dovadă au fost prinse și sancționate și cu dosar penal două doamne, 
să le spun așa, care furau haine din pubelele care au fost montate în municipiul Focșani penru 
programul garderoba socială. Deci Poliția Locală începe să-și facă treaba. Dacă dumneavoastră 
ne-ați ajuta foarte mult ca ceea ce ne spuneți acum să le spuneți tuturor vecinilor, cunoștințelor 
dumneavoastră din municipiul Focșani să fie mult mai active la persoanele certate cu legea din 
municipiul Focșani care distrug bunurile publice. Vă mulțumesc pentru intervenție, pentru 
prezență și pentru faptul că ne-ați ascultat până în acest moment, cunoaștem problema 
dumneaoastră și vă aștept cu proxima ocazie la mine să stăm de vorbă, să vedem ce soluții 
găsim.” 

 
Dl. Butnaru Dan cetățean prezent în sală ”eu am o întrebare, referitor la proiectul de 

hotărâre cu zonele unitare de energie termică, către dl. Primar. Dumneavoastră ați definit că 
încălzirea cu agent termic ca fiind serviciu public, un serviciu care după definiție au acces toți 
cetățenii?” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”exact”. 
 
Dl. Butnaru Dan ”vă informez că eu ca cetățean nu am acces la acest serviciu public și 

vroiam să vă întreb de ce insistați în această direcție să dezvoltați acest serviciu de încălzire 
termică în sistem centralizat pentru că nu toți cetățenii sau cred că marea majoritate a 
cetățenilor din municipiul Focșani nu au acces la acest serviciu public, nu este un serviciu public 
ca iluminatul, ca străzile, este un domeniu concurențial și dumneavoastră faceți, în principiu ca 
Primărie concurență neloială altor agenți economici care sunt acum pe piață. Cred că ar fi mai 
bine să vă retrageți.” 

  
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”este o strategie adoptată de Consiliul Local încă din 

2008 sau din mandatul 2008-2012. S-au făcut investiții imense, este vorba de peste 36 milioane 
de euro care s-au investit în noua centrală care este cea mai performantă din România în acest 
moment și care funcționează în cogenerare și dacă ar funcționa la capacitatea la care ea este 
proiectată, nu la 14.000 de consumatori câți sunt acum și s-ar dubla numărul consumatorilor, 
această centrală ar fi foarte benefică pentru că ar produce în cogenerare energie electrică și 
atunci ar fi foarte eficientă. Așa s-a adoptat această strategie, ne-am asumat o răspundere în 
fața uniunii europene că acei bani îi vom cheltui cu precădere pentru acest sistem de 
termoficare centralizat. Dacă mergem și coroborăm cu posibilitatea de a anvelopa blocurile ca 
să reducem cât mai mult pierderile de energie termică, am putea obține un preț foarte mic care 
va fi concurențial nu prin faptul ca noi impunem un monopol, prin faptul că prețul va dicta cine 
va fi cel mai ieftin. Eu vă garantez că dacă s-ar anvelopa un bloc așa cu simț de răspundere, un 
bloc reabilitat termic în acest moment unde are sistemul de aducțiune, costurile de încălzire per 
apartament ar fi mult mai mici dacă v-ați încălzi individual cu centrală termică de apartament.” 
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Dl. Butnaru Dan ”d-le Primar nu cred că este treaba Primăriei să facă afaceri.” 
 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „noi nu facem afaceri, este o societate comercială 

care în mod normal așa cum este prin definiția Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
este o societate care trebuie să obțină profit, iar profitul respectiv poate fi reinvestit în obiectul 
dumnealor de activitate, pentru a-și dezvolta obiectul de activitate. Dacă dumneavoastră 
considerați că trebuie să desființăm societatea comercială ENET SA, e problema 
dumneavoastră.” 

 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”dl. Butnaru sunt efectiv surprins că 

dumneavoastră ați ridicat o astfel de problemă. Dumneavoastră sunteți un ecologist convins, 
sunt efectiv surprins de faptul că susținți ideea mai multor coșuri de fum în detrimentul unui 
singur coș de fum în municipiul Focșani.” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”pentru că am două întrebări adresate de consilierii 

locali, mă simt nevoit să le dau răspunsul. Apreciez implicarea d-nei consilier Dimitriu, așa cum 
și dumneavoastră ați remarcat în urma sesizării făcute de dumneavoastră am reacționat și am 
contractat deja serviciile de prestare a acestor activități de întocmirea cărților funciare pentru 
apartamentele respective. Chiar dacă răspunsul a venit ceva mai târziu ați văzut că am 
modificat întocmai în acest sens regulamentul de organizare și funcționare a Consiiului Local 
pentru a stabili foarte clar termenele în care noi trebuie să răspundem, aparatul de specialitate a 
Primăriei municipiului Focșani să vă răspundă tuturor interpelărilor sau solicitărilor pe care 
dumneavoastră le veți adresa către mine sau către colegii mei. D-le consilier Bîrsan suntem în 
săptămâna dinaintea Crăciunului, apreciez și din punct de vedere politic, dar și din punct de 
vedere creștin-ortodox,apreciez gestul pe care-l faceți dumneavoastră, dar vă spun un lucru, o 
pildă dată din Evanghelie spune în felul următor: ”Să vă transpire galbenul în mână până când îl 
vei da, iar stânga să nu știe ce face dreapta”. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră 
doamnelor și domnilor consilieri pentru activitatea depusă în acest an, de la momentul când am 
fost investiți în această funcție în urma votului liber exprimat de către cetțenii municipiului 
Focșani. Mulțumesc aparatului de specialitate a Primăriei municipiului Focșani, a conducerii 
unităților subordonate Consiliului Local, vă doresc multă sănătate, fericire, sărbători cu bine și 
să Dea Domnu să ne vedem sănătoși anul ce vine sau poate și mai devreme. La mulți ani!” 

 
 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu:  constată că au fost epuizate punctele de pe 

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