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ROMANIA  

JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI    

CONSILIUL LOCAL   

    

        

PROCES VERBAL 

din 24 noiembrie 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 24.11.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.4390/18.11.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali 

din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri: Costel Bîrsan şi Ionuţ 

Filimon, fiind în delegaţie.   

 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 27.10.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

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

votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 10.11.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

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

votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 14.11.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

 

    La şedinţă participă: 

■  d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  

■  d-na  Cristina Pădineanu – Inspector - Direcţia resurse umane ; 

■  d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

■  d-na Simona Poieană – Şef Compartimentul buget, contabilitate; 

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

cadastru; 

          ■  d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

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

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
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■  d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

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

Consiliului local; 

■  d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

■  d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

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

■  d-nul  Dan Braşov – Inspector -  Birou Proiecte; 

■ d-nul Nicolae Georgian -  Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

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

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

■  d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 

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

■  d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

■ d-nul Marian Lungu  – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

            ■ d-nul Sile Velniţă – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

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

■  d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

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

 

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

ai mass-media locale.  

  

 

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

cuprinde 30 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevei Ciobanu Maria Sofia şi a 

profesorului îndrumător Vaida Ion pentru rezultatele deosebite obţinute la Festivalul 

Internaţional „SLAVSYA OTECHESVO” care a avut loc la Moscova în luna noiembrie 

2016 

  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun 

Internaţional”, iniţiat şi organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani; 

  

3. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliul 

local al municipiului Focşani nr.28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările 

ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată 

cu energie termică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare;  
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Transport 

Public SA Focşani; 

  

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.379/2016 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în 

municipiul Focşani; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect faza 

unică de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Branşament alimentare cu apă şi 

instalaţie de irigat Teren Sport Mîndreşti”; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.98/2015 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală şi împrejmuire 

Şcoala nr.1 Nicolae Iorga - Aleea 1 Iunie nr.6”, municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.177/2002 privind avizarea prealabilă a documentaţiei 

tehnico-economice faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţii: „Locuinţe 

pentru tineret în regim de închiriere, str. Brăilei nr.112 Reţele exterioare în municipiul 

Focşani”, modificată prin HCL nr.135/2016; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focşani pe anul 2016; 

 

10. proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al domnului 

Hînguleşteanu Costeluş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de 

Utilităţi Publice SA Focşani; 

 

11.       proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi 

Publice SA Focşani; 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.324/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 

Focşani în Consiliul de administraţie la Colegiul Tehnologic „G.G.Longinescu” 

Focşani; 

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.317/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 

Focşani în Consiliul de administraţie la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani; 

 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul 

Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani; 
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15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Şcoala 

Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani; 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a serviciului social de zi „Cantina de Ajutor Social Focşani”; 

 

17.       proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.127/2016 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.196/2015 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.282/2016 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 

2007; 

 

20. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 

de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie al SC CUP 

SALUBRITATE SA Focşani; 

 

21.  proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 

de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie al SC ENET SA 

Focşani; 

 

22. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.214/2009 privind aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 

6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor 

de dialog, având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul 

de administrare; 

 

23. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 

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

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

municipiul Focşani; 

 

24. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei 

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.383/10.12.2015 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Focşani; 
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25. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focşani; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea 

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

municipiului Focşani; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării şi constituirii dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 27,36 mp situat în Focşani, 

str.Cernei nr.14, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani către doamna 

Panaitescu Vasilica; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Andrei 

Cristina Mirela din imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr.1, bl.1, ap. 17 în imobilul 

situat în Focşani, str.Bradului nr.6, bl.6, ap.9, în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată şi modificată şi Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicată; 

 

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

Focşani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii 

contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

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

repartizează locuinţe  cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 
 

 

 

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

ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !  

 Domnule Primar, poftiţi! 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în completarea ordinii de zi propun 

spre a fi adăugate şi discutate următoarele proiecte de hotărâre:    

 

1.   proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului  

în suprafaţă de 18,00 mp situat în Focşani, b-dul Independenţei nr.28A, judeţul Vrancea, 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării unei 

construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercializare pâine şi produse de 

panificaţie şi patiserie; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o 

perioadă de 5 ani, către Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, a imobilului 

construcţie şi teren aferent situat în Focşani, str.Simion Bărnuţiu nr.13, în vederea 

desfăşurării activităţii secţiei de şah; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 18,35 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între municipiul Focşani şi 

Programul ROMACT; 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.367/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focşani, str.Ulmului nr.7, bl.7, ap.12 înscrisă în CF 51902-C1-U32 UAT 

Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U23UAT Focşani către doamna Popa 

Adina; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focşani a sumei de 106,40 mii lei pentru premierea sportivilor şi antrenorilor acestora, 

care au obţinut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2016; 

 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă mai există alte proiecte. 

Constat că nu mai sunt”.  

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 7 proiecte şi se  aprobă cu 19 

voturi „pentru" .  

Se supune la vot ordinii de zi, în întegralitate  şi se  aprobă cu 19 voturi „pentru" .  

  

 

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

premierii elevei Ciobanu Maria Sofia şi a profesorului îndrumător Vaida Ion 

pentru rezultatele deosebite obţinute la Festivalul Internaţional „SLAVSYA 

OTECHESVO” care a avut loc la Moscova în luna noiembrie 2016 

  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş vrea în mod special să-i mulţumim 

cu toţii şi să o aplaudăm pe micuţa noastră care ne-a făcut mândri, în primul rând că 

suntem români şi Moscova a auzit de Focşani. Mulţumim frumos”. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 462. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „daţi-mi voie să o felicit şi eu în mod 

personal. 

Maria, felicitări. Şi din partea noastră deocamdată, un CEC în valoare de 1000 lei 

şi urmează să primeşti şi banii, după ce se va face toată procedura.  

Iar pentru d-nul profesor Ion Vaida …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „în sală este soţia d-nului profesor 

Vaida …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… vă felicităm şi vă dorim succes în 

continuare ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „felicitări şi vă mai aşteptăm şi cu 

altă ocazie în Consiliul local al municipiului Focşani”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „daţi-mi voie să fac doar o mică 

precizare, că, pe lângă acest premiu, micuţa noastră artistă Ciobanu Maria Sofia a fost 

sprijinită de Consiliul local cu o sumă, pentru a face această deplasare la Moscova. 

Să spunem aşa, ajutorul nostru pentru a promova tinerele talente, zic eu, este 

substanţial. 

Încă o dată mulţumim şi în continuare, mult, mult succes”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „şi îi mai spunem şi noi că o mai 

aşteptăm şi cu altă ocazie în Consiliul local al municipiului Focşani”. 

 

 

Micuţa artistă Ciobanu Maria Sofia, împarte doamnelor şi domnilor consilieri 

CD-uri. 

 

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ca un adevărat star îşi împarte CD-

urile”. 

 

 

 

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

alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 

pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun Internaţional”, iniţiat şi organizat de 

Consiliul Local al Tinerilor Focşani; 

   

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 463. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

completării art.2 din Hotărârea Consiliul local al municipiului Focşani 

nr.28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 

cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în 

municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice şi modul de utilizare;  

   

  
D-nul consilier Dan Buzoi: „vă rugăm să ni se spună despre ce este vorba”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „……. O facem pe 

banii ENET-ului şi trebuie modificată lista anexă”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 464. 

 

 

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

majorării capitalului social al SC Transport Public SA Focşani; 

  

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „daţi-mi voie să fac eu o precizare, 

pentru cei care sunt prezenţi în sală şi în afară de doamnele şi domnii consilieri care 

cunosc aceast proiect, este vorba de alocarea a 600 mii lei, adică 6 miliarde lei vechi, 

ceea ce va constitui un avans pentru 4 autobuze de medie dimensiune.  

Autobuze noi, care vor fi achiziţionate de SC Transport Public SA Focşani în 

vedere înnoirii parcului auto”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 465. 

 

 

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.379/2016 privind 

aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani; 

   

  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum am discutat aseară la 

comisia de buget, la acest proiect au apărut câteva modificări legate de amenajarea 

Târgului de Crăciun, aici în Piaţa Unirii, şi suma legată de copiii care sunt cu diabet din 

grădiniţe. Pentru că noi avem pachete pe care le vom distribui în cadrul acestui proiect 

şi a trebuit să ne gândim şi la ei, drept pentru care, la art.1, alin.1, se modifică suma 

alocată pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani, de la 354 mii lei, 

la 405,30 mii lei. 

La art.1, alin.2, se va modifica suma suportată din bugetul propriu al Direcţiei de 

Dezvoltare Servicii Publice, de la 288,00 mii lei la 338,00 mii lei.  
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Iar în anexa de la hotărâre, ca urmare a celor discutate, la punctul b), Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice, se adaugă poziţia nr.2, amenajare Târg de Crăciun, cu suma 

de 50,00 mii lei ”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 19 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 19 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 466.  
 

  

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

indicatorilor tehnico-economici proiect faza unică de execuţie pentru obiectivul de 

investiţii „Branşament alimentare cu apă şi instalaţie de irigat Teren Sport 

Mîndreşti”; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 467. 

  

     

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.98/2015 privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de 

investiţii „Sistematizare verticală şi împrejmuire Şcoala nr.1 Nicolae Iorga - Aleea 

1 Iunie nr.6”, municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „este un proiect mai vechi şi care iniţial era de 

200 mii lei, şi acum este de 440881,46 mii lei. Deci, este un fel de 99,99 mii Euro, ca să 

nu fie 100 mii Euro, ca să nu fie băgat pe SEAP, să fie cu încredinţare directă. 

Eu voiam să întreb, cum s-a ajuns de la … mai mult … dublarea acestei sume?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-na Costin, vă rog să daţi explicaţii !” 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „… în raport am 

explicat foarte clar, ce a fost prevăzut iniţial şi ce se doreşte.  

Se doreşte şi un teren de handbal, se doreşte racordarea elementelor de preluarea 

apelor în canalizare, ridicarea în cotă a tuturor elementelor de canalizare, pentru că 

suprafaţa este foarte mare. Şi în partea de sistematizare verticală şi aseară v-am explicat, 

că va intra o zonă de parc, chiar cum intri în curte  pe partea stângă …  ” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: “… unde vine parcul acesta?” 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „va fi vecin cu 

grădiniţa. Cum stai cu faţa la şcoală, stânga este grădiniţa, şi este o zonă nefolosită 

acolo, unde va fi un mic părculeţ”. 

 



 10 

D-nul consilier Neculai Tănase: “…  ca să înţeleg că asta este diferenţa … este 

terenul de handbal … reţeaua de canalizare şi …?” 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ:  „ … da”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „v-aţi lămurit ?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ aproximativ”. 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 468. 

    
 

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

modificării anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.177/2002 

privind avizarea prealabilă a documentaţiei tehnico-economice faza studiu de 

fezabilitate la obiectivul de investiţii: „Locuinţe pentru tineret în regim de 

închiriere, str. Brăilei nr.112 Reţele exterioare în municipiul Focşani”, modificată 

prin HCL nr.135/2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru” devenind hotărârea nr. 469. 

  

 

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

rectificării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2016; 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „o remarcă. 

 Aş dori să ştiu care este numărul de maşini din parcul auto al primăriei”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „se leagă la acest proiect … are 

legătură cu proiectul ?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… are legătură cu proiectul, da. Aş dori să 

mi se răspundă”. 

 

  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ vă referiţi bineînţeles la art.5 din 

proiectul respectiv. 

Am o solicitare de la Compartimantul financiar-contabil, ca şi anexă la acest 

proiect de hotărâre, trebuia să existe această listă cu posturile vacante… 

Dacă puteţi să ne daţi puţine detalii d-na Director ! ” 

  

D-na Carmen Grosu – Director executiv  - Direcţia Economică: „este vorba de 

anexa cu numărul de posturi şi fondul de salarii, trebuia modificată, în schimb nu ne-a 

venit încă sumele alocate pentru învăţământ în urma rectificării bugetare. 
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Ştiţi că în şedinţa de Guvern de miercuri, a fost aprobată o rectificare bugetară. 

Încă nu au fost repartizate sumele pe municipiu, prin Direcţiile de Finanţe, şi implicit şi 

pe municipiu. 

La ora actuală, unităţile de învăţământ, nu au încă asigurate cheltuielile de 

personal pentru luna decembrie. 

Noi am dorit să prindem în această rectificare şi sumele. 

Am vorbit astăzi, se lucrează şi urmează zilele următoare să ne transmită şi 

sumele alocate şi vom veni cu această anexă modificată în luna decembrie”. 

 

  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „urmare a discuţiilor de ieri, la 

comisia de buget, şi faptul că mai avem pe ordinea de zi câteva proiecte de hotărâri care 

au necesitat anumite sume, introduse chiar astăzi, dar discutate de noi ieri, şi am să mă 

şi refer strict la ele, reprezintă în primul şi în primul rând: 

- suplimentarea la Şcoala Postsanitară cu o sumă. Este vorba de activitatea aceea 

cu acordarea de premii; 

- Stadionul Milcovul, proiectul acela cu  … urmează pe ordinea de zi acel proiect 

prin care alocăm bani, Fază unică reabilitare spaţiu administrativ la  Stadionul Milcovul; 

- banii aceia pentru Hrană pentru oameni, dedicat Zilei de 1 Decembrie aşa cum 

va fi proiectul, probabil imediat următor sau pe finalul ordinii de zi; 

- transferul sumelor de la Ţara Vrancei la Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia, motivat 

de faptul că Ţara Vrancei nu mai poate implementa acel proiect şi atunci am convenit 

să-l mutăm la cealaltă instituţie de cultură. 

Având în vedere aceste lucruri, au rezultat următoarele amendamente: 

- în primul rând, se va diminua cu suma de 314 mii lei bugetul Primăriei  

municipiului Focşani, de la capitolul bugetar privind acţiuni generale economice alte 

cheltuieli  cu bunuri şi servicii; 

- se va diminua suma de 650 mii lei la bugetul Ansamblului Folcloric Ţara  

Vrancei, la articolul bugetar Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii reprezentând subvenţie 

acordată din bugetul local pentru programe culturale. 

Toţi aceşti bani vor fi repartizaţi după cum urmează: 

- se suplimentează cu suma de 50,00 mii lei bugetul Direcţiei de Dezvoltare 

Servicii Publice Focşani la subcapitolul bugetar: „Alte servicii în domeniul locuinţelor, 

serviciilor şi dezvoltării publice”, articolul bugetar: „Alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii” pentru amenajare Târg de Crăciun; 

- se suplimentează cu suma de 846,00 mii lei bugetul Ateneului Popular la 

articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru realizare proiecte 

culturale; 

- se suplimentează cu suma de 14,00 mii lei bugetul Cantinei de Ajutor Social 

Focşani la articolul bugetar „Hrană pentru oameni” pentru oferirea unei mese calde în 

Piaţa Unirii participanţilor la manifestările dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua 

Naţională a României; 

- se suplimentează cu suma de 18,00 mii lei subvenţia acordată din bugetul 

Primăriei Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 pentru realizare Proiect fază unică 

Reabilitare spaţiu administrativ Stadion Milcovul Sud; 

- se suplimentează cu suma de 36,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul 

bugetar „Alte cheltuieli în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, articolul bugetar: 

„Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru acordare premii sportivi; 
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- se suplimentează bugetul Şcolii Posliceale Sanitare cu suma de 25,00 mii lei 

reprezentând taxe şi alte venituri din învăţământ repartizate pentru acoperire cheltuieli 

de personal”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „cred că nu m-am făcut înţeleasă. 

Am adresat o întrebare şi aş vrea să mi se răspundă”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu este vorba de posturi. Este vorba de 

autoturisme…” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… da, am zis de posturi, am zis de 

autoturisme…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… autoturisme… 

În acest moment Primăria municipiului Focşani deţine 5 autoturisme înregistrate 

în evidenţă. Este vorba despre un auto … dacă vreţi vi le şi enumăr …” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … vă rog!” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „un autoturism Volkswagen Jetta din 

2008, un autoturism Renault Kangoo, un alt autoturism tot Renault Kangoo, un Logan 

din 2007 şi o Dacia din 2001. Şi am mai primit în … luna aceasta, dar nu este încă 

înregistrat la noi în evidenţă, urmează să emită actul prin care se va face transferul unui 

Logan MCV de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „întrebarea era, vis-a-vis de faptul că, văd 

aici, aproximativ 1 miliard lei vechi, care urmează să fie alocaţi pentru achiziţionarea 

unei maşini a Primăriei, da!” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da. Acest auto Dacia 2001, vă invit să-l 

vedeţi în parcare, nu mai poate fi utilizat. Este depăşit şi moral şi tehnic, din toate 

punctele de vedere. Acesta urmează a fi casat. Deja a fost inventariat şi se propune spre 

a fi casat, iar acea sumă nu este de 1 miliard lei, este de 82,00 mii lei …” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… aproximativ …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în limita legală de 18000  Euro cu 

tot cu TVA şi capacitate de 1600 cmc.  

Deci, nu încălcăm nici o prevedere legală şi este strict necesar pentru desfăşurarea 

în bune condiţii a activiăţii a aparatului Primăriei municipiului Focşani. 

Vă mulţumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „voiam doar să fac o precizare. 

Dacă stăm un pic să ne gândim, această maşină ar putea fi dată şi ştiu că 

funcţionează acest program de voucher care se dă la Programul Rabla, şi puteam 

achiziţiona o Dacie. Dacă stau bine şi mă gândesc costă aproximativ 9500 Euro. Dând şi 

maşina, mă rog, cu voucher-ul acela,  am face o economie. Totuşi am ajunge la o 
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maşină să o achiziţionăm la Primărie de 8000 Euro, care totuşi este o diferenţă 

considerabilă între 8000 Euro şi 18000 Euro. 

Era o sugestie”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunt Dacii care se înscriu în această 

sumă să ştiţi!” 

 

Se supune la vot amendamentele d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 12 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Neculai 

Tănase,  Alina-Ramona Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi. 

 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 

12 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Neculai Tănase,  

Alina-Ramona Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr.  470. 

  

    

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

contractului de mandat al domnului Hînguleşteanu Costeluş în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA Focşani; 

  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 471.  

 

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

continuare avem proiecte cu vot secret, la care v-aş propune să alegem o comisie de 

numărare a voturilor formată din trei persoane. 

Dacă sunteţi de acord cu numărul de trei persoane”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot comisia de numărare a voturilor formată din 

trei persoane şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

 . 

  
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„v-aş ruga să-mi permiteţi să fac eu 

propunerile. 

Propun pe d-nele consilier: Cătălina Lupu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi d-nul 

consilier Daniel Ungureanu. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor formată din consilierii 

menţionaţi şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA Focşani; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ ca să dăm posibilitatea comisiei 

tehnice din aparatului tehnic al Primăriei să lucreze le aceste proiecte, îl propun pe d-nul 

Liviu Oloeriu. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul Trifan 

Costică”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „acestea sunt proiectele cu vot secret.  

Până ce tehnicul rezolvă cu buletinele de vot, până redactează, aduce la semnat, 

ştampilat buletinele de vot dorim să continuăm cu celelalte proiecte de hotărâri care sunt 

pe ordinea de zi. 

Sunteţi de acord ?” 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ mergem mai departe, urmează să fie 

trecute pe buletinele de vot şi după care sunt validate în funcţie de numărul de voturi 

obţinut de fiecare persoană în parte. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.324/2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul de administraţie la Colegiul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„îl propun pe d-nul Mihai Petruţ ”. 

 

    

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.317/2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul de administraţie la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ îl propun pe d-na Valerica 

Bojoaică”.  

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ îl propun pe d-na Valerica 

Bojoaică”.  
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Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ îl propun pe d-na Valerica 

Bojoaică”.  

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ mergem mai departe, urmează să fie 

trecute pe buletinele de vot şi după care sunt validate în funcţie de numărul de voturi 

obţinut de fiecare persoană în parte şi revenim. 

Sunteţi de acord ?” 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 

 

 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Cantina de 

Ajutor Social Focşani”; 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „aş vrea să fac un amendament la acest proiect de 

hotărâre. 

Amendamentul constă în următoarea modificare: 

La art.6 din Regulament, alte obligaţii pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor 

Social din Focşani, punctul 2 va avea următorul cuprins: 

- beneficiarii adulţi ai Cantinei sunt obligaţi să vină personal pentru a-şi ridica 

hrana în baza bonului de masă emis de cantină”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Dan Buzoi, se adoptă cu 19 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Dan Buzoi, fiind adoptat cu 19 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 472.  

 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „înţeleg 

că propunerea pe care aţi făcut-o la proiectul nr.11, este vorba de d-nul Oloeriu Ioan 

Liviu, fostul consilier ?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„da ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„da ”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„completaţi Ioan”. 
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  Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.127/2016 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:”pentru că tot s-a discutat de şoferi, 

am înţeles că pentru acest proiect, iniţial, sau mă rog,  a fost iniţiat acest proiect pentru 

ocuparea unui post de paznic, da?” 

  

 D-na  Cristina Pădineanu – Inspector - Direcţia resurse umane: “da”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:”iar astăzi a venit o solicitare pentru 

încă un post de şofer. Zic bine doamnă ?” 

 

 D-na  Cristina Pădineanu – Inspector - Direcţia resurse umane: “da”. 

 

   D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:”ok. De aceea, vreau să fac un 

amendament şi anume: 

- la art.1, anexa nr.1, alin. 1, compartimentul administrativ, creşte de la 15 la 16 

posturi; SE VA CITI CORECT de la 15 la 17; 

-   Direcţiei resurse umane şi coordonare unităţi subordonate creşte de la 108 la 

109 posturi; SE VA CITI CORECT de la 108 la 110, deci nu creşte cu 1, creşte cu 2; 

- numărul total de posturi creşte de la 233 la 234, iar numărul posturilor pentru 

personalul contractual de execuţie creşte de la 107 la 108, din care 82 posturi sunt 

pentru Serviciul de asistenţă medicală; SE VA CITI CORECT numărul total de posturi 

creşte de la 233 la 235, iar numărul posturilor pentru personalul contractual de execuţie 

creşte de la 107 la 109, din care 82 posturi sunt pentru Serviciul de asistenţă medicală; 

 - la anexa nr. 2 reprezentând Statul de funcţii pentru Primăria Municipiului 

Focsani se modifică după cum urmează: 

- în cadrul Compartimentului administrativ - Direcţia resurse umane şi 

coordonare unităţi subordonate se infiinţează un post de portar SE ADAUGĂ TEXTUL 

şi un post de şofer I. 

 - tot la anexa nr.2, alin.2, se va citi corect, drept urmare numărul total de funcţii în 

instituţie creşte de la 233 la 234, iar numărul total al funcţiilor contractuale de execuţie 

creşte de la 107 la 108, din care 82 funcţii sunt pentru Serviciul de asistenţă medicală. 

SE VA CITI CORECT: Drept urmare numărul total de funcţii în instituţie creşte de la 

233 la 235, iar numărul total al funcţiilor contractuale de execuţie creşte de la 107 la 

109, din care 82 funcţii sunt pentru Serviciul de asistenţă medicală. 

 Toate celelalte modificări, ca să nu plictisim, toate celelalte modificări, se referă 

strict la numerotare, adică, vă dau un exemplu ca să se înţeleagă : 
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- la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate numerele curente 

sunt de la 80 la 188, SE VA CITI CORECT: de la 80 la 189 

- respectiv la Compartiment administrativ numerele curente sunt de la 81 la 96, SE 

VA CITI CORECT: de la 81 la 97 

- la Serviciul de asistenţă medicală numerele curente sunt de la 97 la 178, SE VA 

CITI CORECT: de la 98 la 179 

- la Compartiment resurse umane, organizare numerele curente sunt de la 179 la 

181, SE VA CITI CORECT: de la 180 la 182 

- la Compartiment managementul calităţii numărul curent este 182, SE VA CITI 

CORECT: 183 

- la Compartiment învăţământ, cultură, sport, tineret numerele curente sunt de la 

183 la 184, SE VA CITI CORECT: de la 184 la 185 

- la Compartiment unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, mediu numărul curent este 185, SE VA CITI CORECT: 186 

- la Compartiment securitate şi sănătate în muncă, servicii sociale numerele curente 

sunt de la 186 la 187, SE VA CITI CORECT: de la 187 la 188 

- iar la Compartiment romi numărul curent este 188; SE VA CITI CORECT: 189 

- la Direcţia tehnică numerele curente sunt de la 189 la 207, SE VA CITI 

CORECT: de la 190 la 208; 

- respectiv la Serviciul urbanism numerele curente sunt de la 190 la 198, SE VA 

CITI CORECT: de la 191 la 199; 

- iar la Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ numerele curente sunt de 

la 199 la 207; SE VA CITI CORECT: de la 200 la 208; 

- la Serviciul comunicare numerele curente sunt de la 208 la 218, SE VA CITI 

CORECT: de la 209 la 219; 

- respectiv la Compartiment relaţii cu publicul, informare publică numerele curente 

sunt de la 209 la 212, SE VA CITI CORECT: de la 210 la 213; 

- la Compartiment relaţii cu presa, relaţii externe numărul curent este 213, SE VA 

CITI CORECT 214 

- la Compartiment informatică, imagine numerele curente sunt de la 214 la 216, SE 

VA CITI CORECT de la 215 la 217; 

- iar la Compartiment turism numerele curente sunt de la 217 la 218; SE VA CITI 

CORECT de la 218 la 219; 
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- la Compartiment de protecţie civilă numerele curente sunt de la 219 la 221; SE 

VA CITI CORECT de la 220 la 222; 

- la Compartiment audit numerele curente sunt de la 222 la 224; SE VA CITI 

CORECT de la 223 la 225; 

- la Birou proiecte – UMP – Unitate de management a Proiectului POS Mediu 

“Reabilitarea sistemului de termoficare etapa 2” numerele curente sunt de la 225 la 230; 

SE VA CITI CORECT de la 226 la 231; 

- la Compartiment contracte, achiziţii, energetic numerele curente sunt de la 231 la 

234. SE VA CITI CORECT de la 232 la 235. 

O să las la mapă amendamentul complet, tehnic vorbind. Îl las la d-nul Secretar. 

  

D-nul consilier Dan Buzoi: „o lămurire. Am înţeles că aici veniţi cu un  

amendament prin care vreţi să mai angajăm un şofer la Primărie. 

Deci, pe lângă cel care era în proiectul iniţial, de un portar …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… paznic …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… paznic, mă scuzaţi. Agent de pază. Deci, nu am  

vrut să jignesc pe nimeni. Şi încă un şofer la Primărie, pentru maşina cea nouă bănuiesc 

…”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… probabil …”. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu este pentru maşina cea nouă.  

În acest moment sunt doar 4 şoferi. Al cincilea autoturism este condus de către 

colegii noştri …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… este în regulă…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… din diverse compartimente. Când  

utilizează al cincilea autoturism, în special domnii de la Investiţii sau colegii de la 

Urbanism, merg personal. Şi nu mi se pare normal să meargă dumnealor cu 

autoturismul instituţiei. Vă mulţumesc”. 

 

Se supune la vot amendamentele d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 12 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Neculai 

Tănase,  Alina-Ramona Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi. 

 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 

12 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Neculai Tănase,  
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Alina-Ramona Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr.  473. 

 

 

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

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 474. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „pentru că la proiectul nr.19,  se leagă 

cu un proiect care a fost adăugat pe ordinea de zi, proiectul nr.5, v-aş ruga să-mi 

permiteţi să-l aduc în faţa proiectului nr.19, pentru a … şi o să-i dau citire.  

  

Se prezintă punctul 35, al ordinii de zi, respectiv punctul nr.5 din completarea  

ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.367/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 475. 
 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.282/2016 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă-mi permiteţi, aş face un  

amendament aici. 

 La art.1, alin.1, se adaugă textului :  

- se înfiinţează Secţia de tenis de masă la acest club”. 

 

Se supune la vot amendamentul Preşedintelui de şedinţă d-nul Radu Niţu, se 

adoptă cu 19 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu, fiind adoptat cu 19 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 476. 
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Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru 

al consiliului de administraţie al SC CUP SALUBRITATE SA Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „v-aş ruga să-mi permiteţi să fac 2 

propuneri.  

Trebuie să fie … persoana respectivă trebuie să fie din Resurse umane, trebuie să 

aibă această pregătire, la Resurse umane, şi vă rog să faceţi precizare, propuneri aş vrea 

să zic”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum aţi văzut la proiectul de 

hotărâre, acolo această comisie trebuie să fie formată din 3 persoane, 2 de la Consiliul 

local, recomandate de Consiliul local şi una de la Consiliul Local Goleşti, pentru că este 

şi el acţionar. 

 Tot legiuitorul spune că persoanele respective trebuie să aibă pregătire sau 

specializare în Resurse umane, de aceea eu vă propun şi asta intenţionez, să vă propun 

ca şi membri, persoane din aparatul Primarului, adică de la Serviciul Resurse umane. 

Bănuiesc că sunt cei mai în măsură să participe la o astfel de comisie.  

 Drept pentru care pentru comisia aceasta, propun din partea Consiliului local al 

municipiului Focşani, pe d-na Baciu Micşunica – preşedinte şi pe d-na Calotă Geta - 

membru”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „am vrea să facem şi noi o propunere, nu …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „… cu cea mai mare plăcere, dar să 

aibă şi calitatea să reprezinte … pregătirea în Resurse umane …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… da. Îl propun pe d-nul Pancu Daniel”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „… pentru 

funcţia de preşedinte sau membru? …” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „…membru” 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „… 

membru …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „mergem mai departe, pentru că este 

cu buletine de vot, da?” 

 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru 

al consiliului de administraţie al SC ENET SA Focşani; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „folosind acelaşi principiu, propun ca 

din această comisie să facă parte angajaţi ai Direcţiei de Resurse umane din cadrul 

Primăriei, pe d-na Baciu Micşunica, d-na Calotă Geta şi d-na Turcu Manuela. Trebuie 

precizat faptul că aici avem nevoie de 3”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Din partea Grupului PNL, îl propun pe d-nul 

Claudiu Matei”. 

 

 

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

modificarea art.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.214/2009 privind aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, 

având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de 

administrare; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „aici este vorba de rocada care s-a  

făcut în d-nul consilier fost consilier Alecsandrescu Dorian şi d-na consilier Bojoaică 

Valerica”. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 477. 

 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

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

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

Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „din raportul prezentat aseară, pe 

buletinul de vot, d-nul Alecsandrescu Dorian … da mai aveţi … da domnule …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… văd aici că iniţiator sunteţi dvs, d-nule 

Primar!  

Bine, eu sunt convins că nu dvs. v-aţi ocupat de … pentru că iniţial s-a spus că s-a 

făcut în grabă, că nu este foarte în regulă. Eu acum mă uitam acum la obiectul de 

activitate, cultivarea orezului, cultivarea tutunului, creşterea bovinelor de lapte, 

pescuitul maritim…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule consilier uitaţi-vă la principalul 

obiect de activitate …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „… nu-i tratată foarte serios chestia asta. 

Dvs.credeţi că în Focşani va fi vreodată fermă de orez ? …”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ o luaţi în derâdere şi nu vreau să vă 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu nu o iau în derâdere …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… uitaţi-vă la obiectul principal de 

activitate. Iar la înfiinţarea unei societăţi comerciale, în statutul unei societăţi 

comerciale, pot fi trecute toate obiectele de activitate din codul CAEN, dacă ştiţi ce-i 

acela …”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „…pot fi trecute, dar trebuie să aibă legătură cu 

realitatea d-nule Primar”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „… are domnule, are … ”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „…cultivaţi oi la Focşani, d-nule Preşedinte ?”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„…e bun să avem orez la Focşani …”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… sau creşteţi citrice, ca să spun aşa, fac 

schimb cu …  

Haideţi ca să discutăm serios, că acum suntem şi noi aici … Suntem la nivel de 

Consiliu local şi Primăria Focşani şi nu putem să aruncăm aşa, ca să fie, hai să punem 

tot că nu contează. Nu că nu contează, e chestie de … ”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „d-nule 

consilier, mă văd nevoit să intervin. 

Nu vreau să vă fac nici un fel de reproş dar, dacă v-aţi uita un pic în celelalte 

hotărâri prin care s-au înfiinţat alte societăţi de către Consiliul local, obiectul de 

activitate nu a fost exclusiv. A fost activitate principală şi s-a definit codul, iar celelalte 

activităţi sunt activităţi conexe. 

Adevărat este că lista este mare şi codul CAEN de care vă vorbea d-nul Primar 

este lungă dar, am zis, la recomandarea celor de la Registrul Comerţului, ca astea să fie 

activităţi conexe. Nu fac … sau nu afectează cu nimic.  

Dvs. excelaţi în transporturi, şi vedeţi că principalul obiect de activitate este, 

activităţi anexe pentru transporturi, iar celelalte anexe tot pentru transporturi terestre, 

administrare şi managementul parcării autovehiculelor. Este primul aliniat. 

Nu consideraţi că am luat în derâdere acest proiect de hotărâre. 

Am făcut ceea ce face oricare comerciant când se duce la Registrul Comerţului să 

primească poveţe în ceea ce priveşte înfiinţarea unei societăţi. Vă mulţumesc”. 
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 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… este serios, când spuneţi că … creşterea 

oilor sau cultivarea citricilor … !”. 

  

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „d-nule 

consilier, nu vreau să intru în polemică cu dvs. …”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ok, dar vreau să vă spun că …”. 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „subiectul 

… şi modul în care puneţi problema, cu modul de redactare a acestor proiecte de 

hotărâre mă privesc direct. Dacă d-nul Primar are iniţiativa în ceea ce priveşte 

oportunitatea acestui proiect de hotărâre, cu privire la legalitate şi modul în care 

îmbrăcăm aceste proiecte de hotărâri, mă văd nevoit să vă răspund. Vă mulţumesc”. 

 

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

„pentru” şi 7 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Neculai Tănase,  Alina-

Ramona Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr.  496. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:”v-aş ruga doamnelor şi domnilor 

consilieri, mai avem un proiect care este  cu vot secret şi v-aş ruga să-l aducem, ca să 

dăm posibilitate aparatului tehnic să rezolve buletinele de vot şi după care să trecem mai 

departe cu celelalte. Sunteţi de acord ?” 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 

 

 

Se prezintă punctul 34, al ordinii de zi, respectiv punctul nr. 4 din completarea  

ordinii de zi: proiectul de hotărâre  privind aprobarea parteneriatului între 

municipiul Focşani şi Programul ROMACT; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „la acest proiect l-aş propune pe d-nul 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „îl propunem pe d-nul Dobre Claudiu-Alin”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „mergem mai departe cu celelalte 

proiecte de hotărâre”. 

 

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

completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.383/10.12.2015 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 478. 

 
  

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.384/10.12.2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focşani; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 479.  

 
  

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

scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 480. 

 

 

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

dezmembrării şi constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 

terenului în suprafaţă de 27,36 mp situat în Focşani, str.Cernei nr.14, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani către doamna Panaitescu Vasilica; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 481. 
  

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiţiei pentru familia Andrei Cristina Mirela din imobilul situat în 

Focşani, str. Bradului nr.1, bl.1, ap. 17 în imobilul situat în Focşani, str.Bradului 

nr.6, bl.6, ap.9, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi 

modificată şi Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 482.  

 

 

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

unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului Sud, 

respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

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

ulterioare; 

  



 25 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 483. 

 

 

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

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe  cu chirie din fondul 

locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi 

modificată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 484. 

 

 

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

închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,00 mp situat în 

Focşani, b-dul Independenţei nr.28A, judeţul Vrancea, ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu 

destinaţia de spaţiu comercializare pâine şi produse de panificaţie şi patiserie; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 485. 

 

 

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

încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Clubul Sportiv 

Municipal Focşani 2007, a imobilului construcţie şi teren aferent situat în Focşani, 

str.Simion Bărnuţiu nr.13, în vederea desfăşurării activităţii secţiei de şah; 

   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vreau doar să fac o mică explicaţie a 

acestui proiect de hotărâre. 

În imobilul situat în str.Simion Bărnuţiu nr.9 a funcţionat până anul acesta 

Grădiniţa nr.11. Având în vedere că acest imobil nu mai prezenta toate condiţiile pentru 

a obţine autorizaţie de funcţionare în bune condiţii a Grădiniţei nr.11, această grădiniţă a 

fost mutată într-un alt sediu, nu aşa cum s-a spus că a fost desfiinţată, pe de o parte. Iar 

pe de altă parte Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 înregistrează un număr foarte 

mare de solicitări de a se desfăşura activităţi legate de acest sport, şah. Şi în acest 

moment se desfăşoară activitatea într-un spaţiu închiriat la Sala Polivalentă în condiţii 

improprii, şi am considerat necesar ca să dăm o funcţiune acestui sediu şi să punem la 

dispoziţia tuturor copiilor, juniorilor, tineretului cât şi seniorilor să-şi desfăşoare 

activitate atât la nivel de iniţiere cât şi la nivel profesional. Iar din cadrul celor care sunt 

la nivel de iniţiere, se pot selecta sportivi care să poată fi promovaţi în competiţiile 

naţionale, chiar şi internaţionale.  

Am simţit nevoia să explic acest lucru pentru că au fost foarte multe zvonuri că 

noi am desfiinţat o grădiniţă şi clădirea respectivă va rămâne în paragină. Nu vrem să 

rămână în paragină, mai ales că este un imobil istoric şi este în domeniul public al 

municipiului Focşani. Vă mulţumesc”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „este foarte bine ce a spus d-nul Primar, dar 

totuşi am o nedumerire. 

A spus că acea clădire nu mai putea să obţină acele autorizaţii. Era un pericol,dar 

…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu este un pericol…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu sunt în acelaşi pericol …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu este vorba de pericol, este vorba 

de condiţii de autorizare igienico-sanitare şi ISU. Ştiţi foarte bine că acolo există, pentru 

grădiniţe, există o serie de condiţii mult mai restrictive…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… consider că aceeaşi situaţie este şi pentru 

oricine …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… vom face şi …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… că sunt grădiniţe, că sunt … că sunt 

oameni. Când sunt oameni acolo …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… sigur că da, dar acolo, după cum 

bine ştiţi … în grădiniţă, copiii dorm, copiii mănâncă, copii desfăşoară activităţi, sunt 

copii, sunt condiţii mult mai restrictive. Pe când în partea cealaltă, în această activitate 

se impune strict doar o activitate de şah. Nu trebuie nici condiţii pentru a servi masa, nu 

trebuie condiţii nici pentru a se odihni. 

Deocamdată nu s-a făcut expertiza d-na consilier, îmi pare rău …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „d-na consilier, dacă doriţi vă adresaţi 

şi … păi, ce facem!” 

 

D-nul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „aş vrea să subliniez faptul că această 

clădire nu este în pericol, nu prezintă un pericol public.  

Grădiniţa a fost mutată într-un spaţiu nou, acolo avem o bucătărie foarte veche, 

trebuia să investim foarte mulţi bani pentru modernizarea bucătăriei iar la etaj se 

ajungea pe o scară interioară îngustă. Şi acesta a fost motivul pentru care nu s-a primit 

acordul de la Pompieri. 

Menţionez de asemenea că acea grădiniţă avea grupă mică, mijlocie şi mare. 

Adică erau copii cu vârste cuprinse între: 3,5 şi 6,5; 7 ani, din cauza aceasta.  

Acesta a fost motivul, nu că acea clădire ar avea ceva probleme”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Viceprimar, clădirea aceea are 

bulină roşie, dacă nu ştiaţi !”. 
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D-nul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „nu am văzut nici o bulină”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „căutaţi” .  

Mie mi se pare acum dacă tot a spus d-nul Primar, mi se pare un non sens ceea ce 

a spus. 

Deci, clădirea este proastă pentru copii şi este bună pentru şah-işti. Este un non 

sens, mă rog. Nu vreau să insist prea mult, dar … ”. 

 

D-nul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „şah-iştii nu au nevoie de masă, nu au 

nevoie să urce la etaj unde sunt dormitoarele pentru copii de 4 ani. 

Au nevoie de o cameră, două jos. Sunt camere bune, spaţioase, au încălzire, au 

…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  “eu cred că ştie şi d-nul Tănase 

problema asta, dar …”. 

 

D-nul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „… şi apropos de bulină roşie, dacă-mi 

daţi voie, îmi cer scuze.  

În municipiul Focşani sunt foarte multe clădiri şi imobile cu bulină roşie, în care 

trăiesc zeci şi chiar sute de oameni. Mai exact, blocul H3, pe str.Bîrsei, la Gară”. 

 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Neculai Tănase,  

Alina-Ramona Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi. 

 

  D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule consilier, de siguranţă ne abţinem, nu 

de altceva. Suntem de acord cu ea, dar …”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „nu-i nimic, aud şi şah-iştii că nu  

le-aţi dat posibilitatea să aibă un spaţiu al lor propriu pentru …sigur. Dvs. sunteţi sigur”. 

 

 

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

alocării sumei de 18,35 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2016 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 

Decembrie, Ziua Naţională a României; 

  

D-nul consilier Dan Buzoi: „ nu am observaţii, vreau un comentariu. 

Salutăm această iniţiativă a Primăriei. 

Este nemaipomenit că se organizează aşa ceva.  

     Ţin minte că acum câţiva ani a organizat Partidul Naţional Liberal această …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „ la diverse …”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „… nu, nu, este vorba de fasolea şi cârnaţii de aici şi  

ceai. 

Salutăm această iniţiativă, este nemaipomenită. Suntem de acord cu ea şi dorim  

ca aceasta să nu fie folosită ca şi capital electoral sau ceva de genul acesta”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „puteţi să vă abţineţi la acest proiect, 

pentru că oricum v-aţi abţinut la buget, la rectificarea bugetară. 

Acolo am observat că sunteţi de acord cu foarte multe lucruri pe care vreţi să le 

facem în municipiul Focşani în următoarea perioadă. 

Nu sunteţi de acord nici să reparăm  sauna şi vestiarele de la Clubul Sportiv, de la 

Stadion. Nu sunteţi de acord nici cu Târgul de Crăciun şi lucrul care m-a surprins cel 

mai mult a fost că nu aţi fost de acord, nici măcar cu Sărbătoarea Naţională a României. 

Probabil că aţi primit directive de la Bruxelles, Via Cioloş, să boicotaţi inclusiv Ziua 

Naţională a României. În afara faptului că nu sunteţi de acord nici cu crearea locurilor 

de muncă. Mulţumesc.  

Fără să finanţăm aceste acţiuni…”. 

 
 

D-nul consilier Neculai Tănase: „…nu ştiu de unde a reieşit că noi suntem  

împotriva Zilei Naţionale sau nu ştiu … ce aţi spus înainte, că suntem împotriva … de 

unde a reieşit treaba asta …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „…păi dvs. spuneţi că, acum sunteţi 

de acord cu acest proiect, dar nu aţi alocat bani pentru manifestările respective. Aţi fost 

împotrivă, vă readuc aminte că …”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:”…eu am vrut să spun, dar m-am abţinut,  eu am  

vrut să zic că …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… la buget, asta aţi făcut. 

Ieşiţi în stradă şi spuneţi că da, am fost de acord, dar de fapt şi de drept acolo 

unde este cel mai important, acolo unde se asigură finanţare, nu aţi fost de acord. Este 

foarte simplu”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”…realitatea este că am votat o sumă 

considerabilă atunci pentru sărbători şi văd că veniţi tot timpul, cu ţârâita pentru alţi 

bani. 

Domnilor, dacă am votat odată o grămadă de bani, la ce mai veniţi permanent cu 

bani, nu înţeleg …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „acestea erau sume suplimentare 

pentru Ziua Naţională a României. 

Citiţi proiectele de hotărâre d-nule consilier …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:”…le citesc, staţi liniştit…”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: “văd că nu le citiţi…”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „aş vrea să răspund colegului meu. 

Da, într-adevăr ne-am abţinut la buget, dar vă rog să ne înţelegeţi, ne-am abţinut  

datorită unui singur lucru, dacă se punea fiecare în parte, vedeam pentru ce ne-am 

abţinut, da! 

Bun, nu suntem de acord să cumpărăm încă o maşină. Care-i problema!  

Este la pachet, da!”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „de ce nu aţi solicitat în plen, că nu 

v-a oprit nimeni să votăm amendamentul bucată cu bucată. Era mult mai simplu”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „data viitoare aşa o să facem …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „la următoarea şedinţă …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „…şi atunci se va vedea clar pentru ce ne abţinem”. 

 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19  

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 486. 

 
  

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, str.Ulmului nr.7, 

bl.7, ap.12 înscrisă în CF 51902-C1-U32 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 

51902-C1-U23UAT Focşani către doamna Popa Adina; 

   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 487. 

 
  

 Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea  

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani a sumei de 106,40 mii lei pentru 

premierea sportivilor şi antrenorilor acestora, care au obţinut rezultate deosebite 

la întrecerile sportive pe anul 2016; 

 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „nu particip la vot la acest proiect”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 488. 

 

 

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

luăm o pauză de 10 minute”. 

 

Se revine în sală, după pauză. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „până când comisia de numărare a 

voturilor rezolvă cu buletinele de vot procesele verbale, zic să intrăm la declaraţii 

politice, informare, la ce mai avem la mapă la  ordinea de zi. 

Sunteţi de acord ?”. 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu Secţiunea a II-a – discuţii, 

declaraţii politice. 

 

  
  Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „solicit înscrieri la cuvânt pentru 

punctul discuţii şi declaraţii politice. 

 

Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Ana-

Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Bogdan-Emilian Matişan şi d-nul  Primar  Cristi Valentin 

Misăilă. 

  

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „nu a apucat să vorbească d-nul Primar, 

pentru că are legătură cu ce vreau să spun. 

 Tot se apropie sărbătorile de iarnă, vine zăpada. La noi în Focşani a început să 

circule un zvon că iar ne prinde nepregătiţi. 

 Voiam să întreb, dacă s-a făcut un raport  sau s-a luat în considerare achiziţia de 

substanţă antiderapantă şi deszăpezire. Încă dăm cu nisip şi sare şi suntem din  dintre 

puţinele municipii din România, reşedinţă de judeţ, care dăm cu nisip şi sare.  

 Vedeţi, fac mizerie în oraş, sparg parbrize, sunt multe … ”.   

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „d-nule Primar, vreţi să daţi un 

răspuns ?”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „la urmă”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Preşedinte, eu cred că suntem aici la … 

nu neapărat la declaraţii politice, că eu nu vreau să fac declaraţii politice. Vreau să fac 

nişte discuţii care interesează cetăţeanul. 

Chiar nu vreau să fac declaraţii politice. 

Am trei aspecte pe care vreau să le discut. 

Primul aspect ar fi, str.Unirea Principatelor. 

D-nule Primar, pe 10 august aţi spus că se termină această stradă, 200 m. de 

strada aceasta care, repet, nu v-am acuzat pe dvs. în primă fază că, era o lucrare începută 

din vechi. Aţi promis că pe 10 august se termină. Se termină anul, mai avem un pic şi se 

termină anul. 

Nu s-a făcut această lucrare care … în orce oraş din ţara aceasta se termina în 2 – 

3 luni. Asta s-a prelungit de … Acesta este un aspect.  

Al doilea aspect. Dacă mergeţi mai departe pe str.Unirea Principatelor, este pe 

partea dreaptă un părculeţ, probabil că îl ştiţi. Vis-a-vis de parcul acela, este o zonă 

accidentată, nu ştiu, surpată.  
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Deci, eu vă spun că este foarte periculoasă zona aceea. Acolo se pot întâmpla … 

nu ştiu, am stat de multe ori şi m-am gândit, şi acum eu vă spun fără a vă critica, vreau 

să vă aduc la cunoştinţă. Chiar nu găsim acolo 5 roabe de asfalt să punem? 

Sunt de acord că, zona aceea probabil se va face, dar, acum este chiar periculos, 

eu vă spun că şi eu chiar de 2 ori era să păţesc un accident acolo. Nu mai zic de alte 

persoane care trec pe acolo. 

Şi în al treilea rând vreau să vă aduc la cunoştinţă o problemă care există în 

Cartierul Bahne. 

Paralel cu str.Pictor Grigorescu, în spatele blocurilor, este o zonă mare, oarecum 

virană, aşa. Şi este acolo un teren unde oamenii şi-au făcut cu acordul Primăriei, având 

şi un contract, şi-au făcut garaje. 

Oamenii aceia am înţeles că sunt acum în situaţia de a li se face un schimb de 

terenuri în condiţiile în care, în contractul lor se stipulează faptul că ei părăsesc acel 

teren numai în condiţiile în care se construiesc blocuri, grădiniţe, şcoli ş.a.m.d., nişte 

situaţii de acestea foarte clare pentru comunitate. Şi am senzaţia că oamenii aceştia pe 

lângă faptul că au investit pentru acele locuri, sunt puşi pe drumuri şi nu este în regulă. 

S-au şi judecat probabil. 

Eu cred că aici, împreună, repet, eu nu vreau să fac declaraţii politice, discutăm să 

rezolvăm problemele oamenilor, cu dvs. ca  nou Primar ales aici în Focşani, noi aici, 

consilieri, un nou Consiliu local, haideţi să rezolvăm această problemă care macină 

aceşti oameni din Zona Bahne, Zona Pictor Grigorescu. 

Eu cam atât am vrut să vă spun şi vreau să aud şi ce spune şi d-nul Primar”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că, 

secţiunea a II-a  se cheamă: discuţii, declaraţii politice. Dacă dvs. le mai faceţi şi în plen 

câteodată, asta-i problema dvs. 

 Asta se cheamă: secţiunea a II-a. Vă rog eu să reţineţi, conform Legii nr.215”.  

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ieri am ridicat o problemă, ţin să readuc 

aminte. 

 Ieri am ridicat o problemă în şedinţa comisiilor reunite, referitor la 

amendamentele care, aş dori să ne parvină. Aşa mi s-ar părea normal. 

 Şi d-nule Secretar al municipiului Focşani, ţin să vă readuc aminte că dvs. aţi 

spus că astăzi până în ora: 11 o să le avem pe e-mail. Lucru care nu s-a întâmplat. 

Mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „d-nule Primar, o întrebare.  

S-a făcut vreun studiu de trafic în oraş? Pentru că am văzut că s-a schimbat, s-au  

făcut nişte modificări cu străzile cu sens unic. 

Locuind în zona Pieţii am avut surpriza, str. Mr.Gh.Sava să se schimbe, să fie 

sens unic, dinspre str.Duiliu Zamfirescu către str.Ana Ipătescu, este paralelă cu str.Mare 

a Unirii şi are acelaşi sens. 

Nu era normal să fie sensul invers, faţă de str.Mare a Unirii? Pentru că sunt două 

străzi cu acelaşi sens. Şi nu… dacă tot vă ocupaţi şi nu dvs., ci cine se ocupă, în mod 

normal nu, se ocupă serviciul, nu era normal să se ia toată zona în discuţie? 
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Adică, era normal, str.Duiliu Zamfirescu să fie sens unic, dacă str.Ana Ipătescu 

este dinspre str. Mare a Unirii către str.Cuza Vodă să fie cea din str.Cuza Vodă, către 

Piaţă ? 

Deci, nu văd sensul, pentru că, foarte mulţi o iau pe contrasens, pentru că ştiau, o 

iau pe o parte şi se întorc pe partea cealaltă. 

Foarte mulţi locuitori din zonă au întrebat lucrul acesta, deci, este normal să 

întreb şi eu mai departe. Vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „într-adevăr, noi suntem aici să 

rezolvăm problemele oamenilor, pentru asta am fost aleşi, mă bucur că a înţeles şi d-nul 

coleg acelaşi lucru. 

Astăzi eu cel puţin, am asistat la cea mai mare probă de demagogie de când sunt 

consilier. 

Suntem de acord cu foarte multe lucruri, suntem de acord cu proiectele, dar atunci 

când trebuie să le finanţăm, găsim motive puierile. 

Că vrea Primăria să-şi mai achiziţioneze o maşină, de fapt să o schimbe o altă 

maşină foarte veche, în care nici un consilier nu cred că are curajul să se urce, dar nu 

finanţăm aceste acţiuni. 

Nu ne interesează că sportivii de la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 nu 

mai pot folosi vestiarele şi nu mai pot folosi sauna. 

Nu ne interesează că focşănenii îşi doresc un Târg de Crăciun, aşa cum au văzut 

la televizor, la Sibiu. 

Vrem să dăm sportivilor care au dovedit performanţă pe parcursul unui an întreg, 

dar nu le dăm şi bani. 

Toate aceste lucruri mă fac să cred că unii doar clamează faptul că vor să facă, 

dar nu fac nimic. Ba dimpotrivă mai pun şi piedici pentru astfel de activităţi. Activităţi 

care sunt menite să rezolve problemele oamenilor. Am citat aici pe colegul meu de la 

PNL. 

Aş vrea să-i spun colegei mele d-na Dimitriu Ana-Maria, că în Regulamentul de 

funcţionare al Consiliului local, această solicitare a dvs. de a primi pe e-mail acele 

amendamente sau scris, sau cum vreţi dvs., nu există. Şi nu există dintr-un motiv foarte 

simplu.  

Amendamentele le fac consilierii din Consiliul local sau Primarul, atunci când 

este cazul. Şi le formulează. 

Când discutăm aceste lucruri în comisii atunci ne punem doar de acord. Iar cine a 

dorit să facă acest amendament îl formulează. Formularea lui trebuie să fie în acord cu 

legea. Vă mulţumesc”. 

 
 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „voiam să răspund colegului meu demagogia. 

Da, bun, dacă s-ar fi votat fiecare amendament în parte, am fi spus de la început 

despre ce este vorba. 

Din moment ce … nu am solicitat, nu am ştiut, vă cer scuze din această omisiune. 

Data viitoare o să mă corectez şi o să cer ca fiecare amendament să fie votat în 

parte.  

Dar în momentul în care nu votezi un amendament, şi votezi întreg proiectul? 
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Pot să-l votezi nu? Poţi să nu-l votezi…”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „puteţi vota cum vreţi dvs.!”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „având în vedere numărul de accidente 

destul de mare cu victime anul acesta şi faptul că au reclamat unii cetăţeni din zonă, este 

vorba dinspre B-dul Independenţei nr.14 şi 16. Cetăţeni de acolo vor opritoare. 

Cred că au fost 6, din ce mi-au spus ei, accidente cu victime acolo. B-dul 

Independenţei nr.14 şi 16, opritoare. Vă mulţumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulţumesc. 

Mă bucur că abia acum văd şi eu că unii consilieri chiar ştiu că în afară de a 

participa la şedinţe, mai au şi alte atribuţii. Aceea de a-mi aduce la cunoştinţă anumite 

probleme care se cunosc sau anumite probleme cu care se confruntă cetăţenii 

municipiului Focşani. Şi chiar m-aş bucura să văd măcar odată la trei luni, dacă nu 

lunar, un raport de activitate al dumneavoastră şi să-mi aduceţi la cunoştinţă aşa cum o 

fac unii dintre dvs. şi aici pot să-l dau exemplu pe d-nul consilier Radu Niţu, care de 

fiecare dată vine, cel puţin de 2-3 ori pe lună cu problemele semnalate în zona 

dumnealui de activitate pe care i-a fost arondată conform hotărârii de Consiliu local. 

În ceea ce priveşte antiderapantul.  

Am studiat această problemă încă din momentul în care am fost instalat. Am 

cerut mai multe detalii tehnice de la Direcţia de Dezvoltare care se ocupă şi care deţine 

licenţa pentru a asigura întreţinerea străzilor din municipiul Focşani şi în principal cel 

care deţine licenţa pentru deszăpezire. 

În cele relatate de dumnealor am constatat faptul că, nu este foarte rentabilă 

utilizarea, într-adevăr este o soluţie pe care şi eu mi-o doresc foarte mult, nu este 

rentabilă utilizarea acestei soluţii, clorură de calciu se numeşte, din mai multe motive: 

1. Ea nu acţionează decât până la maximum minus 5 grade. Dincolo de minus  

5 grade, am înţeles că, apa rezultată din topirea zăpezii îngheaţă.  

Există o altă soluţie care este foarte scumpă, nu-i reţin acum numele, care rezistă 

până la minus 10 – 15 grade. Deci, ea ar avea efect ziua, dar noaptea dacă sunt … 

temperaturile coboară sub minus 5 grade atunci avem o mare problemă că se poate 

transforma într-un adevărat patinoar. Iar pe de altă parte privind rentabilitatea şi 

costurile, este foarte, foarte scump şi ar trebui un utilaj special. 

Va trebui mai întâi să achiziţionăm acel utilaj de împrăştiere a acestei soluţii şi 

apoi să utilizăm acea soluţie. În schimb analizăm. Dar a fost foarte în scurt timp, 

analizăm posibilitatea de a achiziţiona un utilaj topitor, care să topască zăpada. Eu zic că 

este mult mai bun decât să ne chinuim să cărăm zăpada în anumite zone, să vedem unde 

o putem depozita şi ne dorim să achiziţionăm. 

O ofertă am văzut-o. Este undeva la vreo 140 mii de Euro, dar pot fi … şi în 

funcţie de capacitate. Eu am dat un preţ estimativ. 
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Luăm în considerare şi aceste aspecte. Sezonul acesta a fost în scurt, era vorba şi 

de un buget care trebuia să-l aprobăm. Dar nu este vorba de buget, că banii existau. 

Important e că, nu am fost eu convins că această soluţie va funcţiona. 

În ceea ce priveşte str.Unirea Principatelor. 

Str.Unirea Principatelor, da, într-adevăr ne-a dat mari bătăi de cap. Nici eu nu mă 

aşteptam să se întârzie atât de mult lucrările. 

Chiar şi săptămâna aceasta am avut discuţii cu constructorul. Urmează să se 

finalizeze anumite segmente. Aşa zisă groapă care există în asfalt chiar în dreptul 

părculeţului, pe str.Unirea Principatelor o cunosc foarte bine. Am fost de foarte multe 

ori acolo. Aşteptăm, au solicitat deja sistarea lucrărilor, noi nu am fost de acord cu 

sistarea lucrărilor. Cel puţin să finalizeze tronsonul care este început şi să putem să-l 

utilizăm pe timp de iarnă fără să avem incidente. 

 O să sar peste punctul garaje, pentru că este un subiect mai fierbinte şi o să-l las la 

urmă. 

 În ceea ce priveşte …”.     

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „ce putem face?” 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu putem face cârpeli atât timp cât se 

va desfăşura reabilitarea.Acolo trebuie decopertat, acolo trebuie intervenit la 

infrastructură, trebuie … 

 Dacă d-na ing.Costin aveţi alte detalii să ne daţi despre ce se întâmplă! ” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „………. Dacă aveţi 

amabilitatea să mergeţi cu mine pe traseu …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vreau să vă aduc la cunoştinţă că toate 

lucrările în derulare sau cele care s-au finalizat au fost supravegheate de mine personal. 

Dar am discutat … pot spune că ne-am contrazis de foarte multe ori cu constructorii. 

Vă pot da un exemplu.  

Venise la un moment dat pentru parcarea de aici … aşa zisă Parcarea Eroilor, cea 

din spate de la Magazinul Milcovul. Constructorii au venit şi au spus că din cauza 

ploilor că nu mai pot continua lucrările.  

Iată că deja astăzi am văzut că astăzi toarnă un strat de beton. Deci, i-am convins 

până la urmă să continuie lucrările, să nu rămână parcarea aşa pe timpul iernii că ne-ar 

fi dat mari bătăi de cap… ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:   „sunt condiţionaţi şi de temperaturi”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…nu neapărat de temperatură. Acolo 

sunt nişte probleme tehnice, de stabilitate a solului, care până la urmă zic eu că s-au 

rezolvat. 

În ceea ce priveşte studiul de trafic. 

Acolo s-a luat o măsură care a fost stabilită în comisia de siguranţă a traficului şi 

nu a fost singura măsură. A fost o propunere venită din partea mai multor locuitori din 
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zona respectivă, deoarece este o stradă foarte des circulată şi care prezenta alternativa 

aceasta de a fi dirijată circulaţia. Mai mult decât atât, str.Ana Ipătescu este pe un sens, 

iar pe str.Duiliu Zamfirescu se circulă pe dublu sens dar, se poate circula pe un singur 

sens. Dar nu am vrut să intervenim mai mult, să tulburăm traficul în zonă pentru că, 

oamenii ştiu, cetăţenii ştiu cam, cum se desfăşoară regulile de circulaţie acolo. 

În schimb, nu ştiu dacă dvs. sunteţi la curent, noi am finalizat studiul de 

mobilitate la nivelul municipiului Focşani, care a fost prezentat proiectul în dezbatere 

publică luni săptămâna aceasta, de către firma SIGMA INGINERIE din Piteşti, care este 

executantul acestui studiu şi am stabilit împreună cu dumneralor.  

Într-adevăr se impune şi un studiu de trafic care să ne indice exact pe fiecare 

stradă ce măsuri va trebui să luăm, cum va trebui să dirijăm circulaţia, efectiv în fiecare 

intersecţie. 

Urmează să facem şi această achiziţie de prestări servicii prin care să ni se 

elaboreze acest studiu de trafic. 

Pe B-dul Independenţei nr.16 – 14, de fapt la intersecţia cu str.Greva e la Griviţa. 

Acele moderatoare de trafic se numesc, pe care ar trebui să le montăm, ştiu că trebuia să 

le montăm. Am discutat şi eu cu colegii. Au spus că este bine să nu le mai montăm 

acum pentru că se apropie iarna şi ne dau mari dificultăţi. 

Aţi văzut, de fiecare dată când trece sezonul rece toate aceste moderatoare de  

trafic dispar. 

În schimb, avem o soluţie pe care am testat-o şi văd că dă rezultate foarte bune şi 

rezistă. O să vedem cum rezistă şi după sezonul rece.  

Este vorba despre acel moderator de trafic din pavele, care s-a montat pe 

str.Mărăşeşti, vis-a-vis de ROŞCA CONF şi ne-am dori, ca să nu mai cheltuim în 

fiecare an cu aceste moderatoare, să mergem pe această soluţie. Dacă soluţia respectivă 

va rezista, repet, după sezonul rece. 

Acum, dacă revenim la problema cetăţenilor, cărora le mulţumesc că sunt în 

această seară prezenţi şi au avut răbdarea să asiste la toată şedinţa de astăzi, probabil că 

este prima şedinţă de Consiliu local la care dumnealor asistă cap-coadă.  

Cunosc foarte bine situaţia. M-am deplasat în zonă, au venit de foarte multe ori la 

noi la Primărie. 

Acolo este o situaţie foarte delicată, tind să cred că mare parte din vină o au 

instanţele de judecată pentru că au dat două sentinţe, din punctul meu de vedere, 

contradictorii.  

Pe scurt. Cetăţeanul Gheorghe Ion şi sora sa, Pleşa, au fost împroprietăriţi pe 

Legea nr.10 cu un teren într-o anumită zonă, iar Consiliul local, a adoptat în anul 2012 o 

hotărâre de Consiliu local prin care s-a aprobat schimbul între terenul care era situat 

undeva pe str.Longinescu şi actualmente, pe amplasamentul în discuţie, pe str.Panduri. 

În urma acţiunilor în instanţă, făcute atât de către cetăţenii vizaţi cât şi de către  

d-nul Gheorghe Ion, s-a ajuns la două sentinţe civile definitive şi irevocabile. Una, prin 

care Hotărârea de Consiliul local privind schimbul de proprietate a fost validată de către 

instanţă, deci Hotărârea Consiliului local a fost legală, şi s-a consfinţit dreptul de 
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proprietate a d-nului Gheorghe Ion şi a d-nei Pleşa pe acea suprafaţă pe care sun 

amplasate garajele cetăţenilor din zona respectivă. Este vorba de 10 garaje. 

Pe de altă parte, o hotărâre care nu ne este nouă Primăriei opozabilă, este vorba 

de o hotărâre prin care instanţa spune că: cetăţenii îşi pot păstra în continuare garajele 

pe acel teren. 

Deci, practic două sentinţe care ne pun într-o mare încurcătură, atât pe noi cât şi 

pe dumnealor. 

Mai mult decât atât, d-nul Gheorghe Ion a venit şi a solicitat, şi nu am avut nici 

un motiv să-i refuzăm autorizaţie de construire pentru un gard care a împrejmuit accesul 

la aceste garaje. Fapt care s-a şi întâmplat. A construit acel gard. Am purtat discuţii cu 

dumnealui, în ideea de a găsi o soluţie. 

Mai mult decât atât, domnii deţinători de garaje au fost în anul 2014, dacă nu mă 

înşel, dacă spun bine, au fost notificaţi să-şi ridice garajele după acel amplasament.  

Într-adevăr, acolo în contractul de închiriere de fapt a terenului pentru amplasarea 

garajelor este o clauză prin care se specifică faptul că: atunci când municipalitatea 

decide schimbarea destinaţiei, printr-o simplă notificare, deţinătorii de garaje ar trebui 

să-şi ridice garajele. 

Dumnelor nu au dat curs acestei notificări din partea Primăriei municipiului 

Focşani la vremea respectivă, şi iată că s-a ajuns în situaţia în care, s-a împrejmuit 

aceste garaje şi noi ar trebui să găsim o soluţie care să convină ambelor părţi. 

Discutând cu d-nul Gheorghe Ion, împreună cu cetăţenii … de fapt separat, nu am 

avut ocazia să ne întâlnim toate cele trei părţi să spunem aşa implicate, au fost făcute 

nişte propuneri de noi amplasamente. Trebuie să le discutăm, să le analizăm, să vedem 

dacă există posibilitatea … Cert este un singur lucru, că d-nul Gheorghe Ion şi-a 

exprimat clar refuzul de a-şi schimba amplasamentul. 

Deci, este o situaţie foarte neplăcută, atât pentru noi Primărie şi ne cerem scuze 

domnilor deţinători de garaje din acea zonă, că nu mai au în acest moment acces la 

bunurile, maşinile pe care dumnealor le deţin în aceste garaje. 

Nu ştiu care va fi finalitatea. Eu îmi doresc ca să o finalizăm în cele mai bune 

condiţii şi să nu ajungem la alte discuţii contradictorii, dar probabil că în cel mai scurt 

timp vom găsi o soluţie. 

Dacă dvs. aveţi propuneri, vă stau la dispoziţie. Condiţia este să fie pe bază de 

lege”. 

 

D-nul Neacşu Costică, deţinător de garaj: „sunt unul din cei 10 persoane care 

suntem acolo. 

După câte s-a înţeles acolo, nu că nu se poate, nu se vrea, d-nule Primar. 

Dvs. aţi fost la faţa locului, aţi văzut acolo că teren este suficient. Putem muta pe 

d-nul Gheorghe Ion. 

D-nul Gheorghe Ion, când a fost pus în posesie, Primăria i-a măsurat terenul, nu  
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l-a măsurat OCOT-ul, nu l-a măsurat  altcineva. Acum tot Primăria îi poate măsura mai 

departe, avem loc acolo, aţi văzut şi dvs. la faţa locului, deci se poate rezolva într-un 

mod amiabil. 

4 ani de zile Primăria … 2.700.000 lei cât este un garaj, 4 ani, Primăria trebuia să 

încaseze nişte bani, nu a încasat, nici 2.700.000 lei, nici Primăria. Ori, nu este mai 

frumos aşa să ne lăsăm loc de, bună ziua. 

Îl ducem pe d-nul Gheorghe Ion mai la vale, facem o stradă acolo, să nu uitaţi, că 

vă spun o altă chestie, de 3 zile nu ne mai ia gunoiul, d-nule Primar.  

Vă rog reţineţi treaba asta. De 3 zile nu ne mai ia gunoiul, nu are pe unde intra. 

Ca atare eu văd un focar acolo, care nu ştiu cât de bine va fi şi cât va fi de sănătos 

pentru copii şi pentru noi care suntem acolo. 

Nu uitaţi că vine iarna acum. Când o să vină iarna, o să vedeţi că noi 10, sau o să 

fie şi mai mulţi… nu uitră tractor, nu intră freză, nu intră nimic acolo. Apa este până la 

brâu, dar zăpada, că nu are unde să o pună lumea. 

Vă rog să înţelegeţi treaba asta, că numai de dvs. depinde. Se poate face într-un 

mod amiabil, să-l dăm pe om şi să facem şi o stradă acolo. Aşa cum este sens unic pe 

strada pe care o ştim toată lumea acolo, facem pe partea cealaltă, să treacă toată lumea. 

Trece şi gunoiul şi ferească Dumnezeu de un foc, trece şi Pompierii. 

D-nule Primar, dvs. sunteţi cel care aveţi as-ul în mână, care spuneţi, da. De dvs. 

depinde toate astea. 

Nu ştiu dacă sunt înţeles, dar vă rugăm din suflet, că nu se poate, cât mai 

aşteptăm să intrăm şi noi în garaje? 

Deci, avem 10 zile de când nu am intrat deloc acolo. 

Vă rog, mulţumesc de înţelegere şi că m-aţi ascultat” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă mulţumim. 

V-am spus că noi căutăm soluţii. Colegii întreabă … acum nu pot eu să judec. 

Ceea ce s-a întâmplat este opţiunea dvs. Ceea ce s-a întâmplat înainte de 

mandatul meu ! 

De ce nu v-aţi conformat notificării Primăriei municipiului Focşani?  

Este o întrebare pe care eu nu pot să o dau”. 

 

D-nul Neacşu Costică, deţinător de garaj: „eram în judecată”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eraţi în judecată, iată,  şi s-a obţinut 

hotărâre. Asta înseamnă să nu existe o lege a răspunderii magistraţilor prin care să 

răspundă şi dumnealor atunci când dau soluţii contradictorii şi care iată pun într-o mare 

dificultate atât pe noi autorităpţile cât şi pe dvs. cetăţeni cu drepturi”. 
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Un alt deţinător de garaj: „cum se poate să fie sechestrate garajele? Cine dă 

dreptul acesta ? 

Nu avem unde ne duce, decât la Primărie, nu? 

Cine îmi ia dreptul mie să intru în garaj, să-mi iau cauciucul, să-mi iau pompa, să 

plec la spital sau la serviciu?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu ştiu, dacă din doamnele, domnii 

consilieri au vreo propunere, sau din aparatul tehnic, vă rog”. 

 

Un alt deţinător de garaj: „există o soluţie care se poate face foarte simplu. 

Să exproprieze acel teren pentru o cauză de utilitate publică, pentru că drumul  

care este neînregistrat şi trec toate maşinile pe acolo, a fost blocat practic de această 

împrejmuire care a făcut-o d-nul Gheorghe Ion şi Pleşa. 

Deci, aceasta este soluţia care la momentul acesta se poate face. 

Dacă el nu este înţelegător să se mute în altă parte. Pentru că el de fapt acolo a  

ajuns printr-o fraudă.  

El a avut pe str.Tăbăcari şi i s-a dat acest schimb de teren, pentru că trecea linia 

ferată pe lângă str.Tăbăcari şi nu a putut să-i dea autorizaţie de construire. 

A fost neglijenţa unor funcţionari care … mă rog, nu mai spunem acum ce s-a  

întâmplat, că nu avem probe. 

Deci, asta s-a întâmplat acolo. Iar în ceea ce priveşte ridicarea, într-adevăr noi nu  

le-am ridicat, eram în judecată. Nu aveam de ce să le ridicăm până nu se finaliza 

procesul. Iar când s-a terminat, aceasta a zis că râmâne. Tribunalul a spus că rămânem 

acolo”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „cunosc foarte bine situaţia. 

M-a chemat d-na Petcu săptămâna trecută, şi am vorbit cu dumneaei, am fost la  

faţa locului, chiar în ziua… şi seara, în ziua când s-a ridicat acel gard. Au băgat 3 maşini 

înăuntru. 

Sunt două hotărâri definitive şi irevocabile, deci, practic eu sunt şi jurist, cunosc 

foarte bine, am analizat situaţia, se bat cap în cap. 

Părerea mea, singura posibilitate este ca, d-nul Gheorghe Ion, să renunţe. El a 

cerut 35.000 Euro, este aşa ? iniţial. ”. 

 

Un alt deţinător de garaj: „40.000 Euro, acum…”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „a cerut 35.000 Euro. Am înţeles că unul din 

vecini de acolo, l-ar fi sunat pe d-nul Gheorghe la ora 11 noaptea şi l-ar fi înjurat şi l-ar 

fi … şi atunci s-ar fi … aşa a zis dumnealui şi apoi a zis că nu mai vrea să vândă. 

Eu zic, d-nule Primar, colege şi colegi, dacă Primăria ar putea … nu ştiu, ca să-i 

achite d-nului Gheorghe … nu-l cunosc personal pe d-nul Gheorghe, vă repet, eu am 

venit pentru dumnealor, este vorba de o bucată de teren pe unde nu se mai trece, deci, 
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nu se mai trece deloc, este o problemă. Doar dacă Primăria achiziţionează acel teren şi 

le dă oamenilor. 

În hotărârea pe care o au oamenii, este definitivă şi  interzice ridicarea garajelor.  

Acum, nu ştiu, dacă oamenii vor să fie despăgubiţi, să renunţe la garaje, şi asta se 

poate face. Aşa cum d-nul Gheorghe poate renunţa la dreptul dumnealui, şi proprietarii 

pot renunţa la drepturile lor …  ”. 

 

Un alt deţinător de garaj: „la d-nul Gheorghe, s-a creat precedent … 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… ştiu, ştiu …” 

 

 

Un alt deţinător de garaj: „… i s-a dat aici. Acum, să-i daţi în altă parte, pentru 

că Zona Bahne nu a fost luată în vizor de Primărie, pentru amenajarea unui spaţiu de 

joacă pentru copii, pentru amenajarea, chiar a parcării, nu ! 

Ne-am trezit că vine şi … înainte de a veni la Primărie, d-nul Gheorghe era la 

teren. 

Ca să nu mai spunem că maşinile care parchează pe spaţiul verde din Bahne, au 

fost înştiinţate de Poliţia Locală să se prezinte să plătească amendă, că au parcat pe 

spaţiul verde. 

Iarba nu a fost îngrijită, copacii nu sunt îngrijiţi. Deci, ce revine Primăriei, nu! 

L-a împroprietărit, a îngrădit, şi gata! 

Avem bunuri în garaje şi garajul meu, îmi este greu să recunosc, face parte 

partajului. Cum aduc evaluatorul? Pot intra pe proprietatea d-nului Gheorghe? Vă 

întreb? ” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „v-am spus că am avut o discuţie cu 

dumnealui şi mi-a promis că, ieri ar fi trebuit să vină să deschidă acea poartă ca să  … 

dar din păcate am înţeles că, lacătul este blocat, nu ştiu de cine, dar din păcate, s-ar 

părea că nu s-a ajuns la faţa locului, o să-l mai invit încă odată la discuţii. 

Vă spun sincer că nici …” 

 

Un alt deţinător de garaj: „d-nul Gheorghe a creat discuţie că până nu i-a banul 

nu se lasă. Deci la dumnealui este un joc acum”. 

 

Un alt deţinător de garaj: „eu l-am sunat ieri dimineaţă personal, şi i-am spus, 

mă numesc cutare, sunt aşa, sunt proprietar unui garaj, ce fac, vreau să intru în garaj,  

să-mi iau anvelopele. Şi a spus, ai răbdare 5 minute că o să apar acolo. A venit şi a 

invocat că i s-a blocat lacătul. L-am încercat, nu este …  

Acolo ori s-a jucat un copil, ori este pus de cineva, nu pot să-mi asum 

răspunderea că nu ştiu ce s-a întâmplat. Poate este de rea credinţă. Ţinem şi cu el dar 

ţinem şi cu noi.Nu se poate deschide lacătul. 

Şi i-am spus, domnule, dar un cleşte de acela mare … nu se poate tăia o verigă de 

la un lacăt? 
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Şi am sărit în prezenţa lui, de faţă cu el, au văzut oamenii cum escaladam gardul. 

Eu cu proprietatea mea, să mă sui pe gardul lui? 

Noi suntem ultimii oameni ai oraşului? 

Totuşi, eu cred că nădejdea noastră este în Consiliu, să poată rezolva problema 

asta.  

Este atât teren, am dat şi nişte locaţii unde sunt terenuri libere în oraş, anumite 

porţiuni. El are 500 m. Sunt parcele de câte 1000 – 1500 m. În zona Bahne, nu l-am 

trimis la Gară. 

Dumnealor care sunt în cadrul Consiliului aici, pot analiza. Nu se poate muta un 

om pentru 10! 

Nu sunt numai eu, mai sunt. La fiecare mai este un copil, mai vine un nepot, 

fiecare are câte ceva pentru iarnă adăpostit acolo, un butoi, sau ce are, şi anvelope şi mai 

ştiu eu ce. 

Garajul este un bun al meu, nu este a lui”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „noi mai avem încă 9 proiecte. Noi 

am ascultat, domnii consilieri care sunt prezenţi au luat la cunoştinţă. Dacă stăm până 

mâine aici tot nu putem rezolva problema, vă daţi seama. 

D-nul Primar are toată bunavoinţa şi noi consilierii să rezolvăm problema. 

Depinde şi de domnul acesta, şi eu zic să ne oprim aici pentru că mai avem încă 9 

proiecte care mai durează un pic de timp”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să vă spun aşa, că aveţi dreptate.  

Într-adevăr, nu putem să rezolvăm problema în seara asta, dar eu zic că oamenii aceştia 

trebuie luaţi în serios … noi toţi, trebuie văzut exact ce putem face.  

Nu putem, nu sunt doi oameni, o persoană două. 

Mie mi se pare un abuz din partea acelei persoane care … mă rog, le-a îngrădit 

…”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „are hotărâre judecătorească. Are 

sentinţă civilă. 

Prin actele emise de Consiliul local, prin sentinţa civilă, dumnealui este proprietar 

de drept. Nu putem să-i îngrădim nici un drept. ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „exact cum se vorbea mai înainte, să găsim un 

schimb, nu ştiu, să facem ceva”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „d-nule Tănase, este corect ceea ce 

spuneţi. 

Eu îl invit pe d-nul Tănase să meargă şi dumnealui …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „daţi-mi voie. V 

Vă expun următoarea ipoteză: 

Dacă noi facem acest schimb, hotărâm în Consiliul local, chiar fără acordul 

dumnealui, dumnealui o să atace în instanţă hotărârea, o suspendă şi suspendă dreptul 

până se va finaliza procesul. 
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Şi până se va finaliza procesul, dvs. veţi rămâne cu gardul în jurul garajului. Aţi 

înţeles!” 

 

Un alt deţinător de garaj: „avem hotărâre definitivă …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „şi a dumnealui este definitivă”. 

 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ideea dumnealui este  cred, că vrea să facă 

un soi de afacere, refuzând şi revenind, refuzând şi revenind. Adică, deja de la 35.000 

Euro, cere 40.000 Euro”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „iar dacă este să o luăm strict pe litera 

legii, conform inventarului pe care noi l-am afişat de atâtea ori la Primăria municipiului 

Focşani, terenuri disponibile pentru Legea nr.10, nu mai avem decât în Zona Pasarelă. 

Unde niciodată dumnealui a spus că nu va dori să ia teren acolo. 

Iar variantele pe care dvs. le-aţi propus, le analizăm, le studiem, dar nu sunt 

inventariate ca terenuri libere în municipiul Focşani disponibile pentru a fi puse în 

aplicare pentru Legea nr.10”. 

 

D-nul Neacşu Costică, deţinător de garaj: „ … este terenul acela acolo, de ani 

de zile, eu am stat acolo, după aceea m-am mutat şi sunt în zonă asta. Terenul acela 

niciodată … vin oameni şi pasc animalele. Nimeni nu-l foloseşte şi este mai mult de 500 

m. Şi îi dăm omului paşnic, că pe la noi mai trec şi nişte cabluri mari de curent electric 

de forţă, iar acolo omul dacă vrea să-şi facă ceva, nu are nevoie de nimic, decât de 

sănătate, şi gata”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „ne oprim aici. 

Am luat act la cunoştinţă  noi consilierii şi d-nul Primar şi încercăm din toată 

inima şi vă asigur că încercăm să rezolvăm problema. 

Problema este că nu ne putem judeca cu justiţia, cu modul cum a dat hotărârile 

judecătoreşti dar, d-nul Primar prin cuvântul pe care l-a făcut a avut disponibilitatea şi 

cred că nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. 

Dacă d-nul consilier Tănase care lucrează într-o zonă unde cunoaşte, şi  

d-na Dimitriu şi alţi consilieri de la noi, să cunoaştem realitatea la faţa locului este un 

lucru pozitiv. 

Nu nu putem să dăm o dispoziţie pe aşa ceva în Consiliul local. Dacă am avea aşa 

o putere …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „puteţi să vă adresaţi Poliţiei, din 

punctul meu de vedere şi să-l obligaţi să vă permită accesul în temeiul Sentinţei Civile 

definitive pe care dvs. o aveţi, prin care, nu sunteţi obligaţi să ridicaţi garajele de acolo. 

Deci, vă adresaţi Poliţiei, eventual Parchetului şi dvs. … noi nu avem puterea … 

din punct de vedere juridic nu avem această calitate, această putere să mergem să-l 

obligăm pe dumnealui. Numai organele de specialitate, da”. 
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Se revine la proiectele cu buletine de vot.  

 

 

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

mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA Focşani; 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Ioan Liviu Oloeriu   11           7   1 

D-na  Costică Trifan     7                        11   1 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 489. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.324/2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul de administraţie la Colegiul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani; 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Mihai Petruţ     19           -   - 

  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 490. 
 
 
 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.317/2016 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în Consiliul de 

administraţie la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani; 
 

 S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Valerica Bojoaică    19           -   - 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 491. 
 
 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani; 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Valerica Bojoaică    19           -   - 

  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 492. 
 

 
 

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

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani; 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

  

      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Valerica Bojoaică    19           -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 493. 
 
  
 

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

unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru 

al consiliului de administraţie al SC CUP SALUBRITATE SA Focşani; 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                                     voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Micşunica Baciu – preşedinte     13   4         2 

D-na Geta Calotă - membru  10   7         2 

D-nul Daniel Pancu – membru     7                        10                           2 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 494. 
 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „aici avem o problemă, numai d-na 

Baciu Micşunica a fost votată”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „d-na 

Calotă Geta a obţinut 10 voturi, insuficient pentru a fi desemnată membru. 

Asta înseamnă că rămâne d-na Baciu şi probabil se va relua proiectul de hotărâre 

luna viitoare pentruz a completa comisia”. 
 
 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

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

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

Focşani; 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

  

      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Alecsandrescu Florin-Dorian       12                   7         - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 496. 
 
 
 

Se prezintă punctul 34, al ordinii de zi, respectiv punctul nr. 4 din completarea  

ordinii de zi: proiectul de hotărâre  privind aprobarea parteneriatului între 

municipiul Focşani şi Programul ROMACT; 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Marius Eusebiu Iorga       11                   7         1 

D-nul Alin Claudiu Dobre          7        11         1 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 497. 
 
 
 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru 

al consiliului de administraţie al SC ENET SA Focşani; 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

          Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

  

      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Micşunica Baciu              13         4                  1 

D-na Geta Calotă                              13               5                  1 

D-na Manuela Turcu                             12         6                             1 

D-nul Claudiu Matei                                     7      11         1 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 495. 
 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  constată că au fost epuizate punctele 

de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL 

                            Radu Niţu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                           Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                             

ÎNTOCMIT, 

                                                                                           Cecilia Trufă                             

TC/1 ex.   


