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ROMÂNIA  

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          
  

PROCES VERBAL 

din 25 august 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 Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în  

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

administraţie publică locală, agricultură, cadastru, este înlocuitoarea de drept al 

acestuia, prin fişa postului. 

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

agricultură, cadastru, deschide şedinţa ordinară din 25.08.2016, şedinţă 

convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.3937/19.08.2016, constatând că în 

sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali din totalul de 20 de consilieri, 

absentează d-nul consilier: Claudiu-Alin Dobre. 

 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-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 

28.07.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate se supune la vot şi se 

aprobă cu 19 voturi „pentru”. 
 

   La şedinţă participă: 

  

■  d-nul Cristi-Valentin Misăilă – Primar al municipiului Focşani; 

■  d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 

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

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

■  d-nul Dan Grigoraş – consilier Compartiment Cabinet Primar;   

■  d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală,  

    agricultură, cadastru; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

■ d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

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

    Consiliului local; 
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■ d-na Mirela Andrei – Inspector Serviciul comunicare; 

■  d-nul Răzvan Necula – Inspector Serviciul comunicare; 

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

■  d-nul Ion Soare – Inspector Compartiment Transport local; 

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

■  d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă 

Socială 

    Focşani; 

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

■  d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

■  d-nul Stoian Voicu – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

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

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

■  d-nul Ion Diaconu – Director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani. 

 

        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: prezintă 

proiectul ordinii de zi care cuprinde 22 puncte: 

 

 Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.600 lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru participarea elevei Ciobanu 

Maria Sofia însoţită de un profesor îndrumător la Festivalul Internaţional 

„SLAVSYA, OTECHESTVO” – Moscova ce va avea loc în perioada 3-7 

noiembrie 2016;  

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focşani nr.18/2007 pentru aprobarea  avizarea   proiectului faza 

studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sala de Sport 

multifuncţională la Grupul Şcolar Auto“  din municipiul Focşani;  

3. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru 

realizarea obiectivului de investiţii: „Alimentare cu energie termică Grădiniţa nr. 

4 Focşani, str. Al.Sahia nr.2”; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2016; 

5. proiect de hotărâre privind radierea de la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Vrancea a unor puncte de lucru şi sedii secundare ale SC 

ENET SA Focşani; 

6. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Municipiului Focşani care să colaboreze cu Consiliul Local al Tinerilor 

Focşani; 
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7. proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al 

municipiului Focşani care să facă parte din Comisia locală de recrutare-

încorporare care va funcţiona la sediul Centrului militar zonal Vrancea; 

8. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului 

Public Local de Asistenţă Socială Focşani,  a postului de inspector, clasa I 

gradul profesional asistent, în vederea promovării într-un grad profesional 

imediat superior a funcţionarului public încadrat pe acest post; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 1-5 septembrie 

2016, a unei delegaţii a Municipiului Focşani în Municipiul Kavadarci, 

Republica Macedonia, pentru a participa la „Festivalul Viticol Tikveski 2016”; 

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

al Municipiului Focşani, nr.214 din 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; 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, 

pentru perioada 01.09.2016-01.09.2021 către Societatea Naţională de Cruce 

Roşie – Filiala Vrancea, a spaţiului în suprafaţă utilă de 156,22 mp., din incinta 

Punctului Termic nr. 40 din str. M. Eminescu, ce aparţine domeniului public al 

municipiului Focşani, în vederea derulării proiectelor „Masa pe roţi” şi „Banca 

de alimente”; 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 30,00 mp situat în Focşani, Pasajul Piaţa Moldovei, 

judeţul Vrancea, ce aparţine domeniului public al Municipiului Focşani, în 

vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 21,00 mp. situat în Focşani, str.Brăilei nr.45, judeţul 

Vrancea, T. 187, P %10096, ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, către SC ORIGINAL EXPRES SRL, reprezentată prin administrator 

Palade Rodica; 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 6,00 mp. situat în Focşani, b-dul Independenţei nr.15, 

judeţul Vrancea, T. 54, P.%3406,  ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, către SC MED CONSULT SRL reprezentată prin administrator Panea 

Mariana; 

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

se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr.115/31.03.2016 privind 

aprobarea listei de priorităţi; 

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

Focşani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de 

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

completările ulterioare 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia 

Amăricăi Monica Georgiana din imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr.2, 
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bl.2, ap.02 în imobilul situat în Focşani, str. Ulmului nr.3, bl.3, ap.04  în 

conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  şi modificată şi art.8 

alin 6 din Legea nr.152/1998 republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe; 

18. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului Municipiului 

Focşani - Marius Eusebiu Iorga să încheie contracte de vânzare-cumpărare 

pentru locuinţa din fondul locativ de stat situată în Focşani, B-dul Bucureşti nr. 

27, blocul L2 - ap.31, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, 

republicată  şi modificată, a Decretului lege 61/1990  şi a Legii 85/1992 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de 

stat situată în Focşani, Aleea Echităţii nr.21, bl. I15, ap.50, către familia  

Ardeleanu Ica în baza prevederilor  Decretului  Lege 61/1990 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

20. 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 si modificată; 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei locuinţe din fondul 

locativ de stat, situată în str. Căpitan Creţu Florin nr.20, bl.20, ap.11  în locuinţă 

de necesitate, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi ale  

Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000 

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

garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 8 înscrisă 

în CF 54674-C1-U19 UAT Focşani către doamna Ţigănaş Violeta; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 
 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „dacă sunt 

discuţii pe marginea ordinii de zi!  

 Domnule Primar, vă rog! 

 

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

domnilor consilieri, stimaţi invitaţi. 

Aş vrea să mai completăm ordinea de zi cu câteva proiecte care au fost 

imperios necesar a fi introduse, dacă, bineînţeles şi dvs. veţi fi de acord şi, daţi-

mi voie să le dau citire. Este vorba de:  

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei 

Ciocoeaş Laura-Mihaela supleant pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile 

autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul 

local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea; 

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focşani nr.203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora; 
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3. proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Cristi Valentin Misăilă, 

Primarul Municipiului Focşani, Judeţul Vrancea, ca reprezentant în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEA CURATĂ”; 

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

Focşani pe anul 2016 a sumei de 2.500 lei pentru susţinerea financiară a 

activităţilor desfăşurate în cadrul evenimentului „Mausolee pe bibicletă” ce va 

avea loc în data de 17 septembrie 2016; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 

Tinerilor Focşani la reuniunea regională a consiliilor locale ale tinerilor care se 

va desfăşura în perioada 4-6 septembrie 2016 în Municipiul Orăştie; 

 Acestea sunt proiectele pe care le propun pentru suplimentarea ordinii de 

zi de astăzi”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: “după cum 

ştiţi, aceste proiecte de hotărâre au trecut prin comisiile de specialitate aseară, 

subiectele nu vă sunt necunoscute, de aceea vă supun atenţiei dvs. şi supun la 

vot introducerea celor 6 proiecte pe ordinea de zi”. 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 6 proiecte şi se  aprobă 

cu 19 voturi „pentru" .  

  Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă propun o 

schimbare la ordinea de zi.  

Mă refer la ordine, vă propun să începem cu punctul 23, al ordinii de zi, 

proiectul de hotărâre, privind validarea mandatului de consilier al d-nei 

Ciocoeaş Laura-Mihaela supleant pe lista Partidului Naţional Liberal la 

alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 

în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea. 

Sunteţi de acord doamnelor şi domnilor consilieri?” 

Se supune la vot discutarea proiectului de hotărâre de la punctul 23, 

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ciocoeaş Laura-

Mihaela supleant pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile 

autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în 

Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi se aprobă cu 19 

voturi  „pentru”. 
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   Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:” vă rog, 

comisia de validare, care este compusă din domnii consilieri: Bogdan-Emilian 

Matişan, Dan Buzoi – secretar, Radu Niţu, d-na consilier Cătălina Lupu şi d-nul 

consilier Marius-Eusebiu Iorga, rog comisia, să ne retragem pentru a verifica 

documentele. 

Facem o pauză de 5 minute, mulţumesc”. 

Comisia de validare, revine în sală. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:”dau citire 

procesului verbal al comisiei de validare, din 25 august 2016. 

 Astăzi, 25 august 2016 comisia de validare, aleasă în baza Hotărârii 

nr.199/2016 a Consiliului Local al municipiului Focşani a examinat în 

conformitate cu prevederile art.31, alin.3 şi art.33 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, legalitatea alegerii d-nei consilier local Ciocoeaş Laura-Mihaela. 

Prin adresa nr.465/2016 a Partidului Naţional Liberal a confirmat 

apartenenţa politică a supleantului Ciocoeaş Laura-Mihaela, comisia constată că 

au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este cazul de incompatibilitate, fapt 

pentru care a hotărât să propună validarea d-nei consilier local Ciocoeaş Laura-

Mihaela. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. Semnează comisia 

de validare. 

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

19 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 260. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-na 

consilier Ciocoeaş Laura-Mihaela, vă rog să depuneţi jurământul”. 

 

D-na consilier Laura-Mihaela Ciocoeaş, depune jurământul. 

 

 

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

aprobarea alocării sumei de 3.600 lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 pentru participarea elevei Ciobanu Maria Sofia 

însoţită de un profesor îndrumător la Festivalul Internaţional „SLAVSYA, 

OTECHESTVO” – Moscova ce va avea loc în perioada 3-7 noiembrie 2016; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 261. 
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Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.18/2007 pentru aprobarea  avizarea   proiectului faza studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sala de Sport multifuncţională la 

Grupul Şcolar Auto“  din municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „noi am discutat şi ieri la comisie, dar 

acum, voiam să mai pun o întrebare. Am văzut că este o diferenţă la sumele 

alocate la proiectare, şi nu am înţeles de ce este diferenţă! Poate este ok, nu 

ştiu!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:  „diferenţa de 

reproiectare…”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „diferenţa 

apare din faptul că, s-au alocat de la UAT Focşani, la întocmirea bugetului pe 

anul 2016 o sumă pentru întocmirea expertizei, reproiectare, verificare proiect. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:  „… valoarea 

proiectului nu este …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „iniţial era 132, acum este 211…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:  „da… dar, 

dacă aţi observat sunt diminuate celelalte, taxe, comisioane şi celelalte lucruri 

care … valoarea proiectului a rămas aceeaşi”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ :  „valoarea 

totală a rămas aceeaşi, s-au făcut modificări doar între capitole.”. 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 262 . 

 

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

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului 

de investiţii: „Alimentare cu energie termică Grădiniţa nr. 4 Focşani, str. 

Al.Sahia nr.2”; 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Preşedinte, din punctul meu de 

vedere, această investiţie nu se justifică întru-cât acolo există 2 centrale termice 

care funcţionează, şi funcţionează bine. Dar la şedinţa de ieri … eu m-am 

interesat să vedem dacă sunt funcţionale, dată întrunesc condiţiile tehnice. Şi 

sunt funcţionale, întrunesc condiţiile tehnice, ar trebui, din punctul meu de 

vedere să mai studiem un pic problema. 

Cred că este mai rentabil să … eventual să se înlocuiască centralele sau 

chiar să se repare acestea”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „dacă nu mai 

sunt probleme, o să fac eu o completare. 

Ştiţi foarte bine, că la şedinţa de comisie de aseară, au fost vii discuţii pe 

această temă, în condiţiile în care ne dorim cât mai mulţi clienţi la centrala 

noastră nouă, totuşi, costurile de branşare a unei instituţii publice de învăţământ 

şi în speţă pentru această grădiniţă, mi s-au părut exorbitante, în condiţiile în 

care, costurile de montare a unei centrale noi ar fi foarte, foarte mici şi, evident 

şi costurile de exploatare în viitor la fel, foarte mici. 

Acum, ele, d-nule consilier, într-adevăr, sunt funcţionale, dar  ele 

funcţionează de 16 ani, din câte am înţeles de la conducerea grădiniţei. Necesită 

mici reparaţii care au anumite costuri şi din câte am înţeles costurile acelea … 

decât să facem acele costuri, mai degrabă înlocuim centrala respectivă şi am 

rezolvat povestea.  

Asta nu înseamnă că subiectul de atragere de clienţi noi în sistemul 

centralizat este un subiect închis, ba dimpotrivă, este un subiect care ne 

interesează şi pe noi şi un subiect pe care conducerea ENET-ului ar trebui să-l 

abordeze cu mai mare seriozitate, cu mult mai mare seriozitate, decât, cum au 

făcut-o până acum. 

Părerile noastre în comisie le ştiţi. Acest proiect de hotărâre nu a primit 

avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului municipiului Focşani, 

drept pentru care vă supun la vot acest proiect de hotărâre”. 

 

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

cu 20 voturi  „abţinere”. 

 

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

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 

2016; 

    

D-nul consilier Dan Buzoi: „da, suntem de acord cu ceea ce s-a propus, 

numai  

că vreau să fac o mică observaţie. 

Am luat de la aceste străzi care în mod normal ar trebui făcute şi am 

înţeles motivul pentru care se iau bani de acolo, nu mai este timp fizic să se 

realizeze, dar, la amendamentul pe care l-am făcut noi în şedinţa trecută, tot din 

acelaşi cont, nu aţi fost de acord. Şi voiam să dăm nişte bani pentru copiii dotaţi. 

Acum, dvs. luaţi din aceleaşi cont”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „v-aţi grăbit 

un  

pic. 

Am pe masă nişte amendamente care au decurs din discuţiile de la buget, şi 

voiam să vi le dau citire ca să vedeţi că s-au lămurit problemele. Este o 

chestiune, pe ultima sută de metri, dar …” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „pe ultima sută de metri, la dvs. Nu  am ştiut,  
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asta-i problema …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „exact. 

Altceva ?” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „asta era problema. Faptul că dvs. aţi luat de  

acolo şi …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „nu s-a luat 

decât o  

parte din bani. S-au lăsat bani la străzi, tocmai pentru a se da posibilitatea 

aparatului, să scotă în continuare lucrarea la licitaţie, pentru că lucrările sunt 

destul de mari ca şi efort financiar. Oricum, lucrările vor fi făcute ca şi investiţii 

multianuale şi de aceea s-au lăsat bani la străzi, tocmai pentru a da posibilitatea 

aparatului să le scoată la licitaţie, până … ştiţi procedura-i foarte lungă, astfel 

încât până la sfârşitul anului, să închidem capitolul acesta al licitaţiilor şi în 

primăvară să înceapă lucrul. Să nu mai stăm în iarnă, primăvară cu licitaţii, cu 

tot felul de chestii de genul acesta”. 

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „sunt de acord cu dvs., dar este aceeaşi 

întrebare pe care o pun şi acum.  

De ce s-au votat 24 de străzi şi nu s-au votat numai, 18 sau 15 străzi, 

pentru că dacă stăm şi ne uităm în urmă, cei trei ani, mai puţin acesta, în fiecare 

an am făcut 2 – 3 străzi, nu am făcut niciodată 24.  

Deci, ori ar trebui să punem nişte bani acolo ori, a fost pentru campania 

electorală. 

Deci, eu asta o gândesc în momentul de faţă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „dvs. ştiţi 

anumite  

lucruri din mandatul anterior şi ştiţi foarte bine că am discutat încă de la 

începutul anului, că este mult mai simplu şi mult mai uşor să facem grupe de 

străzi, calupuri mari de străzi, pentru ca, constructorii să fie interesaţi să vină să 

liciteze. 

Dacă mai ţineţi minte, am avut străzile pe care acum se lucrează de altfel, dar 

am  avut întârzieri foarte mari, tocmai pentru simplul fapt că era scoasă la 

licitaţie o stradă foarte mică ca şi lungime, şi atunci, nici un constructor nu era 

interesat să se prezinte la licitaţie. Iar în iarnă, dacă nu mă înşel, am hotărât chiar 

împreună, să facem calupuri de străzi. Astfel încât, proiectarea şi execuţia să se 

facă pentru mai multe odată.  

Când este o sumă mai mare pusă în joc, atunci şi constructorii încearcă să 

vină să ia această lucrare. 

Acesta a fost motivul, deci, 18, 24. Sincer nici eu nu mai ştiu la momentul 

respectiv, care a fost logica de au fost 24. Probabil că era şi în funcţie de 

mărimea străzii …” 

D-nul consilier Dan Buzoi: „…da, sunt de acord cu dvs., dar  calupuri de  
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străzi, cum spuneţi dvs., grupuri de străzi, puteau fi prinse împreună cu 

bulevardul Unirea Principatelor acum sau cu cealaltă stradă care s-a executat 

deja, acestea fiind la mijloc. Deci, erau un grup de străzi foarte compact acolo 

…”  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „ … exact, 

numai  

că străzile care sunt adiacente Unirii Principatelor în mod special, acele străzi nu 

aveau documentaţie tehnică, nu aveau proiectare, nu aveau nimic. 

Este ?... ” 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „…au 

întocmit  

proiectul tehnic, şi ni l-au pus la dispoziţie abia anul acesta, undeva, cred că în 

ianuarie, februarie, sau anul trecut în decembrie. Şi de asta am apărut noi acum 

pe listă cu acest calup de străzi. 

Practic l-am preluat de la Minister, prin proiect tehnic întocmit, dar care 

nu mai este de actualitate, şi l-am promovat pe lista de investiţii. De aceea apar 

cele 24 de străzi. 

Este un proiect preluat de la Minister”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „deci, cu alte  

cuvinte, noi am cheltuit bani pe proiectare, pe absolut tot ce ne-a cerut 

Ministerul, astfel încât să primim finanţare de la Minister. Ministerul a zis că nu 

ne mai dă bani, drept pentru care, ca să nu fi rămas cu banii cheltuiţi pe 

proiectare şi pe celelalte avize şi ce ne mai trebuie pentru astfel de … am hotărât 

… ” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… am renunţat la ele …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… nu am 

renunţat  

la ele, pentru că nu avea rost …” 

 

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

renunţat. Figurează …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… nu am 

renunţat  

la ele,  tocmai de aceea le-am pus în buget la începutul anului, pentru ca să 

putem să le scoatem la licitaţie”. 

 

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

renunţat la nimic din ceea ce s-a pus în listă să ştiţi. Puteţi să verificaţi”. 

 



 11 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „bun. Acum 

am câteva amendamente pentru această rectificare şi anume: 

  

- se diminuează cu suma de 26 mii lei bugetul Primăriei Municipiului Focşani la 

capitolul “Combustibili şi energie” (81.02), subcapitolul bugetar ”Energie 

termică” (81.02.06), articolul bugetar ”Construcţii” (71.01.01) pentru obiectivul 

de investiţii ”Modernizarea şi reabilitarea sistemului de termoficare ; 

- se suplimentează cu suma de 13 mii lei bugetul Primăriei Municipiului Focşani 

la capitolul bugetar ”Cultură, recreere şi religie” (67.02), subcapitol ”Întreţinere 

grădini publice, parcuri, zone verzi”(67.02.05.03), articol bugetar ”Alte active 

fixe” pentru realizarea Studiului de fezabilitate Amenajare parc tematic pentru 

tinerii ciclişti zona Sud; 

 Acesta este unul, şi  

 

- se suplimentează cu suma de 13 mii lei bugetul Primăriei Municipiului Focşani 

la capitolul bugetar ”Cultură, recreere şi religie” (67.02), subcapitol ”Întreţinere 

grădini publice, parcuri, zone verzi”(67.02.05.03), articol bugetar ”Alte active 

fixe” pentru realizarea Studiului de fezabilitate Amenajare loc de joaca  zona 

Peneş Curcanul. 

   

 Zona Peneş Curcanul este zona de la Piaţă, este singura zonă unde nu 

există loc de joacă, aşa cum există în alte zone ale oraşului. De aceea cei de la 

Direcţie au înţeles, s-au gândit că ar fi foarte bine acolo, au venit cu propunerea 

şi domnul Primar a fost de acord. 

  

Un alt amendament, se referă la … şi aici era vorba de Grădiniţa 

respectivă … 

 

- se diminuează cu suma 137,39 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale Ion Basgan la 

capitolul “Învăţământ” (65.02), subcapitolul bugetar ”Învăţământ primar” 

(65.02.03.02), articolul bugetar ”Construcţii” (71.01.01) pentru obiectivul de 

investiţii ”Alimentare cu energie termică Grădiniţa nr.4” 

 

- se suplimentează cu suma de 137,39 mii lei bugetul Primăriei Municipiului 

Focşani la capitolul bugetar ”Transporturi” (84.02), subcapitol ”Străzi” 

(84.02.03.03), articol bugetar ”Construcţii” (71.01.01) pentru obiectivul de 

investiţii ”Refacere str. Popa Şapcă, Magheru, Dornişoarei, Fdt. 

Dornişoarei,Teiului.” 

 

 Dacă sunteţi de acord cu amendamentele pe care tocmai le-am enunţat? 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu am înţeles ce a fost cu străzile 

acelea, cu Dornişoarei, cu Teiului, aţi spus mai înainte …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule 

consilier, s-a spus că s-au luat nişte bani de la străzi ca să facem … şi acum i-am 

pus la loc, exact banii pe care i-am luat 137,39 mii lei”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este suma pentru realizarea 

branşamentului care nu a fost adoptată de dvs. şi automat se face amendament 

pentru a se reîntregi capitolul bugetar de unde au fost luaţi acei bani”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să vă întreb cum a rămas cu 

Bucegi-ul? Cum a rămas cu Bucegi-ul până la urmă?” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „la fel …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… s-a dat şi la Bucegi? Deci, s-a luat 

şi de la Bucegi!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: 

„amendamentul, sună aşa:  

- se diminuează cu suma 137,39 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale Ion Basgan la 

capitolul “Învăţământ” (65.02), subcapitolul bugetar ”Învăţământ primar” 

(65.02.03.02), articolul bugetar ”Construcţii” (71.01.01) pentru obiectivul de 

investiţii ”Alimentare cu energie termică Grădiniţa nr.4”; 

 

- se suplimentează cu suma de 137,39 mii lei bugetul Primăriei Municipiului 

Focşani la capitolul bugetar ”Transporturi” (84.02), subcapitol ”Străzi” 

(84.02.03.03), articol bugetar ”Construcţii” (71.01.01) pentru obiectivul de 

investiţii ”Refacere str. Popa Şapcă, Magheru, Dornişoarei, Fdt. 

Dornişoarei,Teiului. 

 Acela, este alt pachet de străzi …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Preşedinte, acum daţi-mi voie, 

aveţi dreptate … bine, dar … aţi dat-o aşa un pic prin colţ, pe aşa … şi totuşi 

Bucegi-ul, care este … acolo este o parcare … sunt nişte parcări  …” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „sunt de acord 

cu dvs. 

De la Investiţii, vă rog d-na Costin !” 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „pentru 

Bucegi, pot să vă spun că în final am reuşit să ne înţelegem cu cei de la Mediu şi 

să obţinem avizul de la Mediu, era singurul aviz care nu era obţinut, pentru că 

propunerile noastre nu au fost tocmai agreate de cei de la Mediu. Au solicitat, 

mă rog, refacerea plantaţiilor, majorarea numărului de arbori şi atunci şi 

numărul de parcări a trebuit  

să-l reducem. 

În condiţiile acestea, chiar astăzi ni s-a comunicat că putem obţine avizul, 

este scris, depunem pentru autorizaţie de construcţie şi scoatem la licitaţie.  
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Sunt alocaţi bani pentru încheierea contractului multianual pentru 

execuţie. 

Deci, anul acesta încheiem contractul”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, iniţial dvs. aţi alocat bani fără a 

avea toate avizele, nu?”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: nu. Am alocat 

bani, ca să putem plăti avizele, să plătim  …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „staţi un pic, noi discutăm de sume 

mari, nu de avize! A fost aşa, un pic de … dat aşa, ca să o scoatem, şi să …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „deci, în 

cadrul indicatorilor tehnico-economici, aşa cum aţi văzut probabil şi la proiectul 

anterior, da, acolo există o serie de cheltuieli. Suma aceasta, să zicem, de 137,39 

mii lei, este compusă din mai multe subcapitole, printre care inclusiv avize, 

inclusiv proiectare, inclusiv studiu topo, taxă la CUP, ENET, etc, da! ” 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ce voiam să vă spun, că, este foarte 

important acest Bucegi. Nu-i vorba că … pentru că acolo sunt nişte parcări 

foarte mari, oamenii de ani de zile … ştiţi foarte bine …plus este trotuarul pe 

partea cealaltă, care … nu există şi era păcat, pentru că s-a spus că se face şi 

acum se întoarce şi iar se întoarce …” 

 

 D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „se face. 

 Ne-am dus cu o propunere la Mediu de micşorarea spaţiului verde în faţa 

blocurilor şi cu majorarea spaţiilor de parcare, am fost la faţa locului, nu ne-au 

dat cei de la Mediu un aviz favorabil, pentru că au considerat că diminuăm mult 

suprafaţa de verde şi atunci noi am reconfigurat proiectul şi am reuşit să 

ajungem la o înţelegere”.  

 

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

se adoptă cu 20 voturi „pentru”. 

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

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

adoptate cu 20 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 263.   

 

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

radierea de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Vrancea a unor puncte de lucru şi sedii secundare ale SC ENET SA 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 264. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 

Focşani care să colaboreze cu Consiliul Local al Tinerilor Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: “ la acest 

proiect de hotărâre trebuie să facem propuneri. 

Din partea grupului PSD, propunem pe d-na consilier Cătălina Lupu”. 

 

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

consilier Neculai Tănase”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: “rog aparatul 

tehnic să treacă la tipărirea buletinelor de vot. 

Înainte de asta să aprobăm şi Comisia de numărare a voturilor. 

Propun pe d-nul Radu Niţu şi Daniel Ungureanu. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-na consilier Ana-Maria 

Dimitriu”. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”. 

 

 

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

nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcţiona 

la sediul Centrului militar zonal Vrancea; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:„din partea 

grupului PSD, propunem pe d-nul consilier Daniel Ungureanu”. 
 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Preşedinte, este prins în comisie, şi 

…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:„mulţumesc … 

am  

înţeles d-nule consilier”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul Mihai Nedelcu în locul d-

lui  

Daniel Ungureanu în comisia de numărare a voturilor”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:„sunteţi de 

acord cu  

înlocuirea d-nului consilier Ungureanu, cu d-nul consilier Nedelcu? 

  

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „da”. 

 

Nu mai sunt propuneri, şi se supune la vot înlocuirea d-nului consilier 

Ungureanu, cu d-nul consilier Nedelcu  şi se  aprobă cu 20 voturi  „pentru”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:„înţeleg că, 

grupul  

PNL, nu aveţi nominalizări ”. 

 

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

transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă 

Socială Focşani,  a postului de inspector, clasa I gradul profesional asistent, 

în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior a 

funcţionarului public încadrat pe acest post;   

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 265   . 

 

 

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

aprobarea deplasării, în perioada 1-5 septembrie 2016, a unei delegaţii a 

Municipiului Focşani în Municipiul Kavadarci, Republica Macedonia, 

pentru a participa la „Festivalul Viticol Tikveski 2016”; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:„din partea 

grupului PSD, propunem pe d-na Lauriana Ailincuţei, pe d-na Cătălina Lupu şi 

pe d-nul Emanuel Gongu”. 

 

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

consilier Irina-Anca Maria-Panaite”. 

 

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

modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani, 

nr.214 din 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; 

   

D-nul consilier Dan Buzoi: „aş vrea să mai aduc un amendament la acest 

proiect întru-cât a fost aleasă astăzi d-na Ciocoeaş Laura-Mihaela ca şi consilier 
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local,aş vrea să o propun în zona nr.1, deci să completăm zona nr.1 cu d-na 

consilier Ciocoeaş”. 

 

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

20 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 20 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 266.     

  

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

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, pentru perioada 01.09.2016-

01.09.2021 către Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Vrancea, a 

spaţiului în suprafaţă utilă de 156,22 mp., din incinta Punctului Termic nr. 

40 din str. M. Eminescu, ce aparţine domeniului public al municipiului 

Focşani, în vederea derulării proiectelor „Masa pe roţi” şi „Banca de 

alimente”; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 267 . 

 

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

aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 30,00 

mp situat în Focşani, Pasajul Piaţa Moldovei, judeţul Vrancea, ce aparţine 

domeniului public al Municipiului Focşani, în vederea amplasării unei 

construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 

    

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 268. 

 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 21,00 

mp. situat în Focşani, str.Brăilei nr.45, judeţul Vrancea, T. 187, P %10096, 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC 

ORIGINAL EXPRES SRL, reprezentată prin administrator Palade 

Rodica; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.269 . 

 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6,00 

mp. situat în Focşani, b-dul Independenţei nr.15, judeţul Vrancea, T. 54, 

P.%3406,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC 

MED CONSULT SRL reprezentată prin administrator Panea Mariana; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 270. 

 

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

aprobarea listei nominale cu persoanele  cărora li se repartizează locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi 

modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr.115/31.03.2016 privind 

aprobarea listei de priorităţi; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 271. 

 

 

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

aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul 

Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

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

completările ulterioare; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 272. 

 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Amăricăi Monica 

Georgiana din imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr.2, bl.2, ap.02 în 

imobilul situat în Focşani, str. Ulmului nr.3, bl.3, ap.04  în conformitate cu 

Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  şi modificată şi art.8 alin 6 din 

Legea nr.152/1998 republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe; 

  

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 273 . 

 

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

împuternicirea Viceprimarului Municipiului Focşani - Marius Eusebiu 

Iorga să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţa din 

fondul locativ de stat situată în Focşani, B-dul Bucureşti nr. 27, blocul L2 - 

ap.31, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată  şi 

modificată, a Decretului lege 61/1990  şi a Legii 85/1992 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 274. 
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Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, 

Aleea Echităţii nr.21, bl. I15, ap.50, către familia  Ardeleanu Ica în baza 

prevederilor  Decretului  Lege 61/1990 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.275 . 

 

Se prezintă punctul 20 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 si modificată; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 276. 

 

 

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

aprobarea transformării unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în 

str. Căpitan Creţu Florin nr.20, bl.20, ap.11  în locuinţă de necesitate, în 

baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi ale  Hotărârii 

Guvernului României nr.1275/2000;  

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 277  . 

 

 

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

aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, 

Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 8 înscrisă în CF 54674-C1-U19 

UAT Focşani către doamna Ţigănaş Violeta; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 278. 

Punctul 23, al ordinii de zi: proiectul de hotărâre, privind validarea 

mandatului de consilier al d-nei Ciocoeaş Laura-Mihaela supleant pe lista 

Partidului Naţional Liberal la alegerile autorităţilor administraţiei publice 

locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, 

judeţul Vrancea, a fost discutat la începutul şedinţei . 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani 
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nr.203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate şi desemnarea membrilor acestora; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan :  „este vorba 

de  

înlocuirea d-nului consilier Ion Ştefan cu noul consilier, d-na consilier Laura-

Mihaela Ciocoeaş, în comisiile de specialitate, unde dânsul era membru. 

Adică, la comisia buget şi administraţie publică şi în comisia de urbanism 

şi agricultură”. 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 279.  

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

desemnarea domnului Cristi Valentin Misăilă, Primarul Municipiului 

Focşani, Judeţul Vrancea, ca reprezentant în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEA CURATĂ”; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 280. 

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

aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 a 

sumei de 2.500 lei pentru susţinerea financiară a activităţilor desfăşurate în 

cadrul evenimentului „Mausolee pe bicicletă” ce va avea loc în data de 17 

septembrie 2016; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 281. 

 

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

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal 

pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007; 

 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.282. 

 

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

aprobarea participării Consiliului Local al Tinerilor Focşani la reuniunea 

regională a consiliilor locale ale tinerilor care se va desfăşura în perioada 4-

6 septembrie 2016 în Municipiul Orăştie; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „după cum 

ştiţi, ei au un buget propriu. Singura problemă la acest proiect, este că acest grup 

va trebui însoţit de către un adult. 

Eu vă propun ca acea persoană să fie desemnată din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului, pentru că există un departament deja care se ocupă de 

activitatea acestor tineri, şi cred că ar fi cel mai bine, ca această persoană să se 

ocupe şi să-i însoţească pe tineri la Orăştie. 

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

20 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 283 . 

 

 

 Se revine la punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 

Focşani care să colaboreze cu Consiliul Local al Tinerilor Focşani; 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot doamnelor şi 

domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Cătălina Lupu         20   -      - 

D-nul Neculai Tănase         20   -      - 

 

 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 284. 
 

 

 Se revine la punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcţiona 

la sediul Centrului militar zonal Vrancea; 

 

 Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot 

doamnelor şi domnilor consilieri în vederea votării. 

 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

 D-nul Daniel Ungureanu         20   -      - 
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Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.285. 

 

 

Se revine la punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării, în perioada 1-5 septembrie 2016, a unei delegaţii a 

Municipiului Focşani în Municipiul Kavadarci, Republica Macedonia, 

pentru a participa la „Festivalul Viticol Tikveski 2016”; 

 

 Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot 

doamnelor şi domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Lauriana Ailincuţei            20   -      - 

D-na Cătălina Lupu    20   -      - 

D-na Irina-Anca Maria-Panaite   20   -      - 

D-nul Emanuel Gongu       20   -      - 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 286. 

 

 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:”solicit 

înscrieri la cuvânt”. 

 

 Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri: Radu Niţu, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, 

Ionuţ Filimon, Neculai Tănase. 

 D-nul Marian Popoiu, prezent în sală, solicită să fie înscris pe lista de 

luări de cuvânt. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „aş dori în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nostru de Organizare şi 

Funcţionare, să limităm discursurile la 2 minute maximum. 

 Dacă sunteţi de acord?” 

 Se supune la vot ca discursul să fie limitat la 2 minute şi se aprobă cu 20 

voturi „pentru”. 

  

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Preşedinte, d-nule Primar, am două 

probleme de ridicat către dvs. 
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Una ar fi. Este un schimb puternic de informaţii între Inspectoratul Şcolar, 

Ministerul Educaţiei, şi mai puţin ISU, privind autorizaţia la incendiu. 

Este vorba de mai multe şcoli. Vreau să vorbesc de Şcoala Ştefan cel 

Mare. 

Noi, am făcut cu evaluator şi cu expert şi scenariu la incendiu, dar după 

tragedia de la Colectiv, a intrat frica în oase de la cei de la Pompieri şi nu ne-a 

mai dat posibilitatea, să zicem, să facem o … cu pompe recirculabile şi cu o 

tulumbă acolo jos în rezervor de apă, ceea ce cred că multe şcoli nu au 

posibilitatea şi nu au unde. 

Problema următoare, este asta: au zis că dacă CUP-ul, că dacă dă 

acceptul, că dă apă  şi trebuie să dea apă, în rest, fără costuri foarte mari. 

Eu vreau să vă spun că am mers pe filiera aceasta şi ne-ar costa peste 1 

miliard de lei bani vechi, să cumpărăm două pompe şi să facem o tulumbă de 

aceasta jos. Adică un rezervor de apă de câţiva mc. care, să vă spun sincer este o 

investiţie inutilă. Nu are cine să o exploateze corespunzător pentru că sunt 

persoane … pentru că dacă se întâmplă sâmbăta sau duminica, în şcoală este cel 

puţin o persoană, sau niciuna, şi atunci în sistemul acesta, devine o cheltuială, 

care, cred eu că nu-şi are rostul. 

Dacă CUP-ul ar da această hârtie şi să dea posibilitatea, să fie  de acord cu 

juridicul, privind apa care … şi aşa ei vând apa şi câştigă bani pe treaba asta, în 

rest cei de la ISU, dau fără alte costuri, dau miliardul acesta, pentru a cumpăra 

pompe şi pentru a cumpăra această instalaţie. 

Vreau să vă spun că nu sunt în şcoli la ora aceasta pregătiţi personal, să 

aibă la ora asta, să cunoască şi să manevreze această instalaţie, şi ca atare este un 

schimb puternic de informaţii. 

Cer cei de la Inspectorat. De la Minister  cred că v-au trimis şi dvs. … am 

citit şi în ziar, au trimis scrisori de mulţumire şi să luaţi ca atare, adică, să facem 

noi. Ei nu au avut nici o contribuţie, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. 

Părerea mea personală, este că, dacă cei de la CUP dau această aprobare 

cu apa, noi nu avem … şcoala are la doi paşi hidranţii pe stradă, şi vă spun … ”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „problema asta a fost de mult 

rezolvată.  

 Nu ştiu de când spuneţi dvs. că sunt aceste schimburi de informaţii”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „de zilele astea …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „când a fost d-nul Ministru 

Secretar de Stat Raed Arafat la ISU Vrancea, am discutat personal această 

problemă cu dumnealui şi în urma acestei discuţii s-a dat o dispoziţie la nivel de 

ţară, ca toate aceste adrese de la companiile care furnizează apă, să-şi asume 

răspunderea  că vor furniza apă la debitul şi cantitatea necesară în condiţii 

normale. 

 Temerea celor de la CUP, era faptul că, ei nu pot să asigure în cazul de 

forţă majoră. Exista riscul ca din anumite motive, avarii, ş.a.m.d., în caz de 

situaţii de urgenţă să nu poată furniza apa. Şi atunci, d-nul Ministru Secretar de 
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Stat, Raed Arafar, a spus foarte clar, în situaţii normale de funcţionare, ei trebuie 

să asigure debitul necesar şi presiunea necesară pentru hidranţii respectivi. 

 Deci, există această circulară, dată pe tot sistemul ISU, la nivel naţional, şi 

ştiu că funcţionează.  

 Pentru că nu numai şcolile şi instituţiile de învăţământ sunt în această 

situaţie. Sunt foarte multe instituţii publice şi mulţi agenţi economici care nu pot 

obţine autorizaţie de funcţionare şi de stingerea incendiilor din acest motiv. Şi s-

a deblocat această situaţie”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Primar, eu mă duc mâine la ISU şi 

vreau să vă spun, direct aşa, că, CUP-ul nu dă această hârtie ca să rezolv 

problema aceasta. Dar, o să încerc. 

 O să vă informez, personal”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „am discutat şi cu d-nul Director 

Vasilescu şi mi s-a spus foarte clar că aşa se va da această adresă”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „ar fi foarte bine şi ar fi o cheltuială …” 

   

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: “d-nule 

consilier, am votat 2 minute, da”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „şi a doua problemă, scurt. 

 D-nule Primar, s-a mai ridicat aici şi de d-nul Gongu, şi vreau să vă rog şi 

eu. 

 Haideţi, în pregătirea anului bugetar, pentru anul 2017, să facem şi 

întâlniri sau să şi mergem pe teren, pe anumite zone, adică pe cele 6 zone, unde 

am cunoaşte câteva probleme care sunt, ca în ideea ca, pe anul 2017 să rezolvăm 

câteva probleme punctuale în fiecare cartier sau în fiecare zonă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: “cred că d-nul  

Primar a reţinut şi o să ne invite la întâlnirile cu cetăţenii acolo unde o să aibă 

loc”.  

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „prima problemă, de la un cetăţean din 

Cartierul  

Sud. Una este pe jumătate rezolvată.  

Doreşte un parc şi nişte WC-uri publice. Dânsul a venit cu o propunere, să  

se amenajeze un parc către Unităţile Militare, a identificat dânsul un loc. Eu nu 

fac decât să transmit doleanţa dânsului către d-nul Primar”. 

  

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aţi văzut că s-au alocat bani 

pentru a se face studiu de fezabilitate şi oportunitate pentru amplasarea unui loc 

de joacă.  
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 Având în vedere că a fost desfiinţat un loc de joacă situat între Majestic şi 

mini-terenul de fotbal, şi am propus să alocăm o altă suprafaţă pentru înfiinţarea 

unui loc de joacă nou, în imediata vecinătate a acelui teren de fotbal şi să luăm 

foarte puţin din parcarea existentă în acea zonă.  

 Va fi un parc tematic, un loc de joacă, ne-am gândit să-l facem noi, 

tematic, tot este această dorinţă a tuturor tinerilor să utilizeze şi să meargă cât 

mai mult pe bicicletă, şi am spus, să facem un parc tematic în care să-i învăţăm 

să meargă pe bicicletă, să-i învăţăm să respecte regulile de circulaţie, să-i 

învăţăm să ştie să acorde prioritate în intersecţie şi să se înscrie în intersecţie. 

Ceea ce este, din punctul meu de vedere, şi distractiv şi cu rol educaţional”. 

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „mulţumesc, deci mai rămân WC-urile 

ecologice în zona respectivă şi atât”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să reţinem şi această 

problemă”. 

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „şi a doua problemă, pe care vreau să v-o 

ridic. Este vorba despre zona Piaţă, unde dvs. aţi luat nişte măsuri, le salut.  

 Au dispărut o parte din microbuze, au reapărut, mai puţine, ce-i drept, sau, 

s-au mutat pe alte străzi adiacente. 

 Pot să vă spun că sunt, pe str.Duiliu Zamfirescu, pe strada d-nului Niţu, pe 

Oituz, sau … nu mai ştiu, cea care este în continuare, Greva de la Griviţa, mi se 

pare, sunt mai puţine decât înainte, deci, este nemaipomenit. 

 Ce voiam să vă mai rog, pentru zona respectivă, dacă se poate, str.Duiliu 

Zamfirescu să fie sens unic, pentru că se blochează frecvent, mai ales în 

perioadele astea aglomerate de vară, şi în special sâmbăta şi duminica când 

oamenii vin la cumpărături.  Şi o propunere, să fie sens unic…”. 

  

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „de intrare sau de ieşire ? ” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „cred că de intrare înspre Piaţă, este 

nemaipome- 

nit”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să supunem dezbaterii 

propunerea  

dvs. în comisia de siguranţa traficului,  care s-a înfiinţat”. 

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „…şi altă problemă, tot de la cetăţenii din 

zonă, tot locuind acolo. Este vorba de toaletarea copacilor pe Unirea 

Principatelor … pe str.Mare a Unirii. 

  Pe ambele trotuare, pe cea care  … trotuarul dinspre bloc şi trotuarul 

dinspre parcare … dacă ai un metru şi jumătate, este posibil să treci pe sub 

copaci, dacă eşti mai înalt, cum sunt eu mai înalt, sau ca dvs., nu avem nici o 

şansă. Deci, rămânem fără pălărie, fără ochi.  
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Deci, str.Mare a Unirii”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „rog Direcţia de Dezvoltare, d-

nul Director …”. 

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „…mai ales că este foarte circulată strada”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:   „d-nul Director este prezent, va 

nota şi va duce la îndeplinire. Bineînţeles cu respectarea condiţiilor legii. 

Şi dacă tot veni vorba despre aceşti copaci. 

Noi am luat deja o iniţiativă prin care am inventariat toţii pomii fructiferi 

care sunt în imediata apropiere a trotuarelor în special şi a blocurilor şi care 

datorită faptului că aceştia produc fructe şi acestea cad pe trotuare, cetăţenii nu 

le culeg, se calcă în picioare şi pătează foarte mult pavelele, pătează foarte mult 

locul respectiv şi este chiar şi neplăcut. Am luat decizia de a solicita un punct de 

vedere Agenţiei de Protecţia a Mediului, astfel încât să încercăm să eliminăm 

aceşti pomi şi să-i înlocuim cu alt tip de pomi, care sunt pomi ornamentali şi nu 

produc mizerie”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „dacă tot aţi 

adus în discuţie acel sens unic.  

Am înţeles de la serviciul care se ocupă de subiect, că este în lucru acel 

studiu de mobilitate, care, studiu de mobilitate, că noi am înţeles că acel studiu 

de mobilitate o să ne spună şi pe unde să merg. Nu-i chiar aşa. 

Acel studiu de mobilitate o să ne spună la un moment dat că trebuie să 

…obligatoriu, după ce se stabileşte cum se circulă în oraş, din ce parte în ce 

parte, de la ce oră, când şi cum, să facem acel studiu de trafic pe care noi ni-l 

dorim de foarte mulţi ani.  

Sper să se termine anul acesta acest studiu de mobilitate, şi poate alocăm 

nişte bani să terminăm şi studiul acesta, pentru că, necesitatea unor sensuri unice 

în municipiul Focşani a devenit foarte acută. Oamenii ne solicită acest lucru. Şi 

vedeţi că în luna august, este dezastru la Focşani, din punct de vedere al 

traficului” 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Preşedinte, d-nule Primar, trei 

puncte  

scurte.  

Unul dintre ele se referă la jgheaburile sau aruncătoarele de apă de ploaie. 

Ceea ce vă spun eu acum vă spun din telefoanele primite de la cetăţeni.  

Deci, jgheaburile, aruncătoarele de apă de ploaie, care ar trebui montate la 

acoperişurile blocurilor, sunt foarte scurte sau lipsesc, şi atunci când plouă, cu 

curenţii de aer, vântul, ce se întâmplă, toată faţada blocului se udă şi se 

murdăreşte. 
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A doua problemă spusă de cetăţeni, se referă la subsolurile blocurilor.  

Nu ştiu dacă este competenţa Primăriei sau a Consiliului Local, dar, vă 

spun ce telefoane primesc.  

Terenurile din jurul blocurilor, de lângă fundaţii, s-au lăsat, s-au tasat, şi 

se plâng că intră apă în subsoluri”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule 

Primar, dacă doriţi …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „deci, atât aceste aruncătoare de 

apă  

pluvială, scurgerile de apă pluvială, cât şi subsolul blocurilor, aparţin 

domeniului privat al blocurilor, respectiv, Asociaţia de Proprietari, trebuie să ia 

măsuri. 

Noi nu putem să intervenim acolo unde este proprietate privată. Nu ne 

permite legea. 

Însă, astăzi am avut deja o întâlnire cu o parte din Asociaţiile de 

Proprietari pentru a demara proiectul de anveloparea blocurilor pe Axa 4, din 

Programul Operaţional Regional 2014-2016.  

În aceste proiecte, pe lângă reabilitarea şi anveloparea faţadelor, reparaţia 

teraselor sau a şarpantelor, intră inclusiv reabilitarea ţevilor de la subsolul 

blocurilor, intră inclusiv reabilitarea a ceea ce înseamnă iluminatul pe casa 

scării, şi dacă sunt cazuri, se înlocuiesc sau se repară lifturile existente, rampele 

de intrare în bloc, ş.a.m.d. 

Deci, cu părere de rău, dacă sunt blocuri private, acolo nu avem cum să 

intervenim, este răspunderea Asociaţiilor de Proprietari”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteţi, aşa este, aşa le-am 

răspuns şi eu la apelul lor, dar, ei se referă la faptul de a obliga Asociaţiile de 

Proprietari să monteze acele aruncătoare şi eventual reparaţiile din jurul 

blocurilor. Cam aşa s-au referit. 

Şi mai am două punte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „pot să vă dau 

eu un răspuns. 

Singurul lucru pe care-l poate face Primăria, este să verifice punctual, 

acolo unde este cazul, dacă, este respectat proiectul pentru acoperiş. 

Bănuiesc că proiectantul, a pus la acoperişul respectiv jgheaburi şi burlane 

până jos, nu cred că a pus aruncătoare sub nici o formă dar, probabil din 

economie, sau din ce ştiu eu, altceva, alte motive, nu au mai pus burlanele până 

jos, drept pentru care se întâmplă ceea ce spuneţi dvs. 

Cred că Poliţia Locală, cu aparatul pe care-l au dânşii, cel cu Inspecţia în 

Construcţii, la sesizarea cetăţenilor, trebuie să se ducă şi să verifice dacă 

proiectul respectiv este conform autorizaţiei emisă de Primărie sau nu”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteţi, două puncte scurte. 



 27 

Vreau, dacă-mi permiteţi, indemnizaţia care mi se cuvine, până în 

momentul de faţă, inclusiv luna august… aparatul Primăriei, aş dori să o donez 

unei familii, având în vedere că începe şcoala. Dacă vreţi să identificaţi dvs….”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „deci, dvs. 

faceţi ce doriţi cu indemnizaţia, o luaţi şi o duceţi unde vreţi dvs. …” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „eu nu ştiu unde. Aparatul Primăriei, 

dvs.,  poate aveţi vreo solicitare în sensul acesta  …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „nu poate 

Primăria… ” 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Bîrsan, veniţi la Şcoala nr.9 şi vă ajut 

eu, este şi aproape, aici…”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „şi punctul 3, dacă-mi permiteţi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „aţi depăşit 

timpul, îmi pare foarte rău, cu un minut jumătate, gata”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „d-nule Primar, d-nule Preşedinte, aş 

vrea să trag un semnal de alarmă, eu am să fiu foarte scurt.  

Vis-a-vis de toaletele din apropierea Ateneului Popular Maior Gh.Pastia. 

Acele toalete ecologice, de fapt ele sunt nişte focare de infecţie. Tocmai 

astăzi am făcut nişte poze şi aş vrea să vi le prezint şi dvs.  

Nu vreau decât să trag un semnal de alarmă, că ele ar trebui curăţate, 

dezinfectate, mai ales că locuitorii din acea zonă se plâng de mirosul execrabil 

care există. 

Daţi-mi voie să vi le arăt. Eu vă mulţumesc frumos şi zic eu că am fost 

destul de scurt”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am trei aspecte pa care vreau să le 

ridic, să le clarificăm pe cât posibil. 

Mai întâi voiam să întreb de zona … acea zonă încercuită din Piaţa Unirii, 

pentru karting, sau … nu ştiu ce se întâmplă acolo. 

Care-i statutul, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat?  

Mai ales că ştiu că s-a întâmplat şi un accident, şi în afară de asta ştiu că la 

mulţi cetăţeni nu le convine acest aspect, că le îngrădeşte, să zicem … să se 

deplaseze pe acea porţiune. 

Acesta ar fi un aspect. 

Un alt aspect. Am văzut că s-au alocat nişte bani pentru Monumentul 

Sovietic … nu ştiu ce …  

Acum, nu ştiu, stau şi mă gândesc că, nouă sovieticii ne-au luat o parte 

din ţară, ne-au luat tezaurul …  
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Dacă era vreun cimitir să zicem, era o chestie creştinească, dar acum să 

facem monumente sovietice chiar nu înţeleg şi chiar nu ştiu unde este acel 

monument. 

Şi voiam să ştiu şi eu care este statutul Inspectoratului Şcolar. Că este 

clădirea aceea acolo, care este în construcţie de ani de zile şi care … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „am crezut că 

te referi instituţional, ce-i cu Inspectoratul Şcolar …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:   „nu, mă refer la clădire, la asta mă 

refer…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „probabil, cu 

banda de karting d-nule Primar … dvs. ştiţi mai bine …” 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „încă din 19 iulie, eu am 

anticipat că se vor putea crea mici incidente acolo, şi am dat dispoziţia de a 

llimita numărul, pentru că aveam foarte multe solicitări de a creşte numărul de 

kart-uri.  

Deşi iniţial au fost doar 3-4-5 kart-uri pentru agrement. Ulterior, aşa cum 

se întâmplă la noi s-au inspirat mai mulţi agenţi economici şi au venit şi au 

închiriat căsuţele, de unde puteau să închirieze aceste kart-uri.  

Crescând numărul acestora am hotărât limitarea acestora la 20, crezând că 

va fi suficient ca să nu creăm probleme şi ca să nu aibă loc asemenea incidente 

sau accidente să le numim. 

Văzând că nici aşa nu am putut să rezolvăm situaţia, copiii solicită. 

Părinţii copiilor solicită aceste kart-uri, şi nu puteam să le eliminăm definitiv. 

În proiectul nostru, dacă aţi văzut, se alocă bani pentru studiu de 

fezabilitate, în ceea ce înseamnă refacerea Parcului Bălcescu. 

Pentru Parcul Bălcescu, acolo într-adevăr vrem să creăm piste de 

biciclete, piste de kart-uri, ş.a.m.d.. 

Până la realizarea acestui obiectiv, am gândit că este indicat pentru o 

scurtă perioadă de timp, perioada estivală, acum în scurt timp o să vină frigul şi 

nu o să mai poată să meargă cu aceste kart-uri, să delimităm o zonă în care 

copiii, să poată să se distreze în siguranţă şi să nu mai existe aceste accidente.  

Asta este singura logică pentru care  am alocat, şi nu sunt atât de mulţi 

cetăţeni care să se plângă, am trecut şi eu de multe ori prin Piaţa Unirii, să se 

plângă că sunt îngrădiţi să nu poată circula pe acolo. Ei tot circulă, dar îşi asumă 

un risc.  

Noi am delimitat, astfel încât ca să nu mai poată să iasă cei cu kart-urile 

prin spaţiul respectiv, cu toate că, uitându-mă, de foarte multe ori, în afara acelui 

spaţiu sunt copii, şi chiar şi adulţi care merg pe role în Piaţa Unirii, care merg pe 

bicicletă în Piaţa Unirii, care merg cu skateboard în Piaţa Unirii şi toţi aceştia 

merg cu viteză şi pot să facă un mic accident. 
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Noi nu ne dorim acest lucru. Ne dorim ca toată lumea să se bucure de 

Piaţa Unirii, toată lumea să aibă posibilitatea să se recreeze.  

Asta a fost logica, fără nici o altă problemă. 

În ceea ce priveşte clădirea începută. Acolo este o investiţie a Ministerului 

Educaţiei, care nu s-a mai finalizat pentru că nu au mai fost alocate sume. 

Spun bine d-na Costin?” 

 

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

noi prin aprobarea bugetului în ianuarie 2016, am alocat 200 milioane lei vechi 

unităţii şcolare nr.3, pentru reproiectare şi licitaţie.  

Nu mai sunt multe lucrări de executat. 

Mai este faţada, alimentarea cu energie termică.  

În interior, cam 80% din lucrări sunt finalizate. 

Dacă se încheie contractul de lucrări anul acesta, vom aloca, pentru 

finalizare.” 

  
D-nul consilier Neculai Tănase:„dacă-mi permiteţi.  

Ştiţi că sunt unităţi şcolare în Focşani care nu au local.  

Vă dau exemplu, Liceul de Artă, şi probabil mai sunt şi alţii”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „vorbind cu conducerea 

Liceului de Artă, tocmai în această idee de a finaliza lucrările şi de a da în 

funcţiune acel corp de clădire, în schimb dumnealor au spus că, având în vedere 

specificul liceului, nu se cam adaptează acea clădire pentru Liceul de Artă.  

Dar, putem găsi alte locaţii. Încercăm să găsim alte obiective şi să facem 

în aşa fel încât şi Liceul de Artă să aibă toate condiţiile necesare pentru a-şi 

desfăşura procesul educaţional”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:  „după câte 

ştiţi, cred că şi cei de la Direcţie ştiu mai multe de subiectul acesta.  

Ani de zile mergem la Cimitirul Nordic care are o zonă cu soldaţi români 

şi zonă cu soldaţi sovietici. Ei au fost înmormântaţi atunci, pe vremea 

respectivă, şi din câte ştiu eu, la Focşani au fost în perioada cât am fost eu 

Viceprimar, au fost inclusiv Ambasadorul Rusiei, la Focşani, la un eveniment 

legat de …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „spuneţi-mi unde este monumentul acela 

…” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:  „exact în 

Cimitirul 

Nordic, asta vă explicam.  

Noi am încercat să-l întreţinem. L-am mai văruit, l-am mai aranjat, dar, el 

trebuie să intre într-o reparaţie mai consistentă că, până la urmă că este Cimitir 

Nemţesc, Sovietic, Românesc, până la urmă acei oameni şi-au dat viaţa pe 

teritoriul României. Cu voia sau fără voia lor …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „…nu mă refeream la cimitir, mă 

refeream la Monument, strict. Cimitirul este altă treabă … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „toţi au câte 

un monument. Şi nemţii au câte un monument în cimitirul lor şi românii au un 

monument în cimitirul lor. Or, toţi au un monument.  

Acum, să mă ierte Dumnezeu, ce să-i facem, să-l lăsăm să se dărâme?” 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „îmi cer scuze, nu m-am înscris la 

cuvânt, dar vreau să-i răspund, nu am ştiut că d-nul Niţu va ridica problema 

respectivă, în ceea ce priveşte deplasarea consilierilor în teren, la cererea 

cetăţenilor. 

 Vreau să semnalez faptul că cetăţenii au sunat pe telefoanele pe care noi 

le-am primit, lucru pe care şi d-nul Mersoiu îl poate confirma, a ajuns la domnul 

respectiv, pentru că am ajuns şi eu, pentru că m-a sunat şi pe mine, şi pe 

dumnealui, şi sunt colegi care nu au încă telefon funcţional. 

 Şi aş prefera, ca dumnealor, pentru că sunt aici datorită faptului că i-au 

ales cetăţenii municipiului Focşani, să aibă telefoanele în funcţiune”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „sau să-şi 

declare un alt număr.  

Acum, cum să vă spun, orice consilier poate lua un număr de telefon pus 

la dispoziţia sa de către Consiliul Local, sau îşi poate folosi numărul propriu şi 

personal, dar pe care, bineînţeles îl poate declara sau nu”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ele sunt pe site-ul Primăriei 

afişate, consider că trebuie să fie funcţionale …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „probabil că 

nu şi le-au ridicat, nu ştiu. Nu ştiu să vă spun asta. 

D-nule consilier Buzoi, scurt, vă rog…”. 

  

 D-nul consilier Dan Buzoi: „d-nule Primar, la şedinţa trecută am făcut o  

solicitare, privind situaţia cheltuielilor la Zilele Focşani-ului !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… am spus să faceţi o solicitare 

scrisă şi vă vom răspunde în termenul legal”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „deci, trebuia să o fac scrisă, nu verbală …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… da …” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „deci, dacă sunt în Consiliul Local, pe lângă 

faptul că se înregistrează pe bandă, că se scrie în procesul verbal … ” 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu, aşa prevede legea …” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „vă mulţumesc. O să fac şi scris”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă rog 

domnule, vă rog, la fel de scurt ca şi consilierii, da !” 

 

D-nul Marian Popoiu: „ str.Antrepozite – plopii sunt terminaţi biologic, 

prăbuşirea lor este iminentă.  

Vă rog domnilor, să se taie acei plopi, cad peste maşini. Când or cădea şi 

vor omorî doi oameni acolo, atunci o să-i luăm de acolo. Nu poţi să-i laşi acolo. 

Căini. Foarte mulţi câini. S-au aciuat la Vinexport şi vis-a-vis de 

Vinexport, unde sunt terenurile abandonate acolo, nu au împrejmuire, acolo îşi 

fac veacul. Sunt cel puţin 50-60 de câini acolo, i-am numărat eu. Eu nu pot să 

fug după ei, am 70 de ani. Instituţii abilitate să facă aşa ceva. Că au … 

Vegetaţia pe trotuare, este cât omul. Acolo se aruncă gunoaiele din 

maşină, nu mai opreşte …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… tot pe 

Antepozite d-nule Popoiu?” 

 

D-nul Marian Popoiu: ”…tot acolo, da, tot pe Antrepozite. Dacă vreţi, 

vă invit acolo, d-nule consilier… 

Str.Bîrsei. Str.Bîrsei, la intersecţie cu Piaţa Gării, trotuarul este sub orice 

critică. 

Acolo este o gură de canal, care de fapt este gură de intrare în fosa septică 

de la restaurantul acela, cârciumă, ce este, şi sunt bolovani pe trotuar, de nu se 

poate merge pe acolo.  

Doi stâlpi de electricitate, de un metru distanţă unul de altul. Trebuie 

găsită o soluţie nu se poate. Există soluţie. Subteran se poate face sau … nu am 

timp să vă explic acum. 

Deci, capac stâlp, trotuar … 

La intersecţia Vîlcele, acolo unde este Cimitirul Sudic.  

Când intri cu maşina din Antrepozite în Vîlcele, în dreapta acolo, sunt 

parcate maşini şi trebuie să mergi cu maşina până în axul şoselei. Se pot face 

multe accidente acolo. De multe ori mi s-a întâmplat.  

Parcarea să fie interzisă acolo în dreapta. Când este sărbătoare religioasă 

la ortodoxi şi vin oamenii la cimitir, parchează acolo şi nu mai vezi nimic. Păi, 

să intri până în axul şoselei !  

Plantaţi ceva acolo ! 

De asemenea, la CFR, tot pe Antrepozite. Linia CFR-ului de 26 de ani nu 

se mai circulă … şi nici nu are unde să ducă linia pentru că este dezafectată 

înspre Antrepozite. Şi acolo se strică maşinile. Mergeţi pe acolo să vedeţi.  

De 10-15 ori trec pe acolo, pe zi, şi voi mai trece de 10-15 ori şi trebuie să 

bag maşina în reparaţie. 
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Eu am mai rezolvat cu CFR-ul o problemă, pentru că era o problemă, doi 

mastodonţi de beton acolo. Şi au venit şi i-au spart. A venit o doamnă de la 

CFR…  ” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „voiam să vă spun că, cu CFR-

ul, nu este de competenţa noastră acolo, şi mai ales că sunt linii de cale ferată 

comerciale şi pe care nu putem noi să le spunem să le dezafecteze …” 

D-nul Marian Popoiu: „… da d-nule Primar, de acord, dar ascultaţi-mă. 

Nu este Ungaria acolo, tot România este ! 

Nu puteţi dvs., mă ocup eu. Dar să-mi daţi mână liberă”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule 

Popoiu, mai aveţi … v-a expirat timpul! Au mai trecut 30 de secunde … ” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… mai am … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… haideţi, vă 

rog.  

Ceea ce ne prezentaţi nouă aici, este strict destinat ca şi rezolvare urgentă, 

că dvs. asta doriţi o rezolvare cât mai rapidă. 

Există un program de audienţe, atât la d-nul Primar cât şi la cabinetele 

celor doi Viceprimari. 

Punctual pe fiecare problemă pe care dvs. o aveţi, vă puteţi adresa … ” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… dar nu a rămas scris acum, eu trebuie să vin şi 

mâine să-mi pierd timpul?  A rămas undeva. Cineva …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… încerc să 

vă spun că ceea ce ne spuneţi dvs. acum, şi-ar găsi rezolvarea mult mai repede, 

aţi expune aceste probleme Primarului şi celor doi Viceprimari în audienţe. Şi o 

să vedeţi că se rezolvă mai repede …  ” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… vă mai rog ceva …” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… vă rog …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „nu puteţi să-mi daţi şi mie agenda de lucru a 

domnilor Vicepreşedinţi într-o săptămână? Vă rog frumos ! Dacă se poate …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…vicepreşedinţi, care? …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „…ai Consiliului, ai Primăriei…” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…noi nu avem 

vicepreşedinţi…” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… nu aveţi vicepreşedinţi? …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” … nu. Avem viceprimari …” 
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D-nul Marian Popoiu: „… a, viceprimari atunci. Se poate?  

Când îi caut la telefon nu-i găsesc, nu răspund. Nu răspund d-nule Primar, 

nu răspund …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „au sarcini de serviciu … ” 

 

D-nul Marian Popoiu: „ba că-i în şedinţă, ba că s-a terminat şedinţa, ba 

că …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „deja aţi 

depăşit foarte mult timpul alocat.  

Vă mulţumesc foarte mult. Am înregistrat ceea ce aţi spus dvs. şi o să 

transmitem aparatului … ” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… ceea ce v-am spus, am aici. Am 

corespondenţă …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „… ok. Dacă  

aveţi scris, lăsaţi-ne-o la mapă şi …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…eu am o lună şi douăzeci şi 

cinci de zile de când sunt aici …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „…ştiu d-nule Primar, ştiu …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „lăsaţi-mi adresa şi o să văd”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „rămâne-ţi 

după şedinţă să vorbiţi cu d-nul Primar. 

Vă mulţumesc”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan, constată că au 

fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi 

mulţumeşte tuturor pentru participare.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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