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ROMANIA  

JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI    

CONSILIUL LOCAL   

    

 

 

        

PROCES  VERBAL 

din 26 ianuarie 2017 

 

 

 

    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 26.01.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.38/20.01.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali. 

  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 22.12.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

  

 

    La şedinţă participă: 

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

■  d-nul Marius Iulian Manoliu – consilier Compartiment Cabinet Primar;   

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

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

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

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

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

cadastru; 

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

■  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 Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
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■ d-na Mirela Andrei – Inspector Serviciul comunicare; 

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

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

■  d-na Valentina Gătej – Şef Birou agricultură, cadastru; 

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

■  d-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte; 

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

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

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

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

■ d-na Mirela Poienaru – Căminul pentru Persoane Vârstnice Focsani; 

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

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

■ d-nul Constantin Liciu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

■ d-nul Adrian Cocioabă – Fiul  medicului Gheorghe Cocioabă; 

■ d-nul Adrian Alici – Antrenor emerit de tir; 

■ d-nul Adrian Croitoru – Campion mondial de judo ; 

■ d-nul Gheorghe Sotir Stancu – nepotul inginerului Teodorescu Constantin Detry;  

■ d-na Lenormanda Florenţiu – sora medicului Radu Florenţiu. 

 

 

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

ai mass-media locale.  

  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „bine aţi venit la prima 

şedinţă a Consiliului Local al municipiului Focşani pe anul 2017. 

 Înainte de a citi ordinea de zi, aş dori să-mi permiteţi, d-nule Primar, dacă ţineţi 

minte, în luna decembrie am avut un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

Cetăţean de Onoare d-nului Alaci, d-nului Croitoru şi d-nului Radu Florenţiu post-

mortem. 

Dat fiind faptul că la acea dată nu am avut gata plachetele şi diplomele, îl rog pe 

d-nul Primar să le înmâneze. 

D-nule Alaci, d-nule Croitoru şi d-na Lenormanda Florenţiu, sora d-nului doctor, 

vă invităm aici”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă, înmânează diplomele şi plachetele de 

cetăţeni de onoare d-nului Adrian Alaci, d-nului Adrian Croitoru şi d-nei Lenormanda 

Florenţiu – sora d-nului dr. Radu Florenţiu. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 39 puncte: 
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Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

  

 1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de onoare post-mortem al 

municipiului Focşani inginerului geolog Teodorescu Constantin Detry; 

 

2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de onoare post-mortem al 

municipiului Focşani medicului Cocioabă Gheorghe;  

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

municipiului Focşani nr.488/2016 privind aprobarea alocării, din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2016, a sumei de 106,40 mii lei pentru premierea 

sportivilor şi antrenorilor acestora, care au obţinut rezultate deosebite la întrecerile 

sportive pe anul 2016, modificată prin HCL nr.503/2016;  

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr.9/2009 privind aprobarea acordării de gratuităţi pe 

transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul 

în municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focşani nr.178/2013 privind aprobarea modificării tarifelor pentru 

legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători 

în municipiul Focşani, stabilite prin HCL nr.79/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice 

furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în municipiul Focţani;  

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către municipiul Focşani, în 

calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a 

proiectului Adăpost de Noapte „Sfântul Nicolae cel Nou", derulat de către Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România - filiala Vrancea, în vederea asigurării 

continuării acestuia;  

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice în municipiul Focşani; 

  

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

Documentaţie pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie (DALI) pentru racordarea la 

S.C. ENET S.A. a blocurilor ANL din zona Sud şi Brăilei din municipiul Focşani;  

 

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

realizarea obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare Pasaj Milcov Hală (înlocuire 

paviment) din municipiul Focşani;  
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de 

fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Amenajare parc tematic pentru 

tinerii ciclişti în zona de sud a municipiului Focşani";  

 

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

Focşani nr.56/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic faza 

unică pentru obiectivul de investiţii: „Amenajare sens giratoriu intersecţia strada 

Vîlcele-Anghel Saligny-Coteşti-Gh.Asachi-D.Golescu" din municipiul Focşani; 

 

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

Focşani nr.132/311/2012 pentru aprobarea documentaţiei tehnice și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Schimbare destinaţie sală de clasă în 

grupuri sanitare, recompartimentări şi amenajări interioare şi racord canalizare la 

clădirea Colegiului Național Al. I.Cuza, anexa C, str. Cuza Vodă nr. 48" din municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea;   

 

14. proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2017-2018;  

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a costului mediu lunar de 

întreţinere pentru copii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public Creşe;  

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Focşani pentru anul 2017;  

 

17. proiect de hotărâre privind modificarea 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 Focșani, 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 Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.18/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

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

municipiului Focşani nr.125/304/2012 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Aparatul permanent de lucru al Consiliului local 

al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 21. proiect de hotărâre privind promovarea doamnei Pascaru Carmen din funcţia 

contractuală de execuţie de consilier juridic gradul II, gradaţia 5, clasa de salarizare 42 

în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani, în 

funcţia contractuală de execuţie de consilier juridic gradul I, gradaţia 5, clasa de 

salarizare 47, începând cu 1 februarie 2017;  

 

22. proiect de hotărâre privind majorarea drepturilor salariale ale dlui. Ionaşcu Florinel, 

inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33, în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani, începând cu data de 1 

februarie 2017;  

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ralizate în anul 2016 de către dna. Pascaru Carmen, consilier juridic gradul 

II în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani;  

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani pentru anul 2017;  

25. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi 

Goleşti, judeţul Vrancea; 

 

26. proiect de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale 

agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind 

gospodărirea municipiului Focşani;  

 

27. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.140/2010 pentru aprobarea Normelor ce 

specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în 

municipiul Focşani; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al păşunilor 

aparţinând municipiului Focşani, județul Vrancea;  

 

29. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.516/2016 pentru aprobarea încadrării pe zone a imobilelor 

situate în municipiul Focşani;  

 

30. proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.383/2015 pentru însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani;  

 

31. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;  
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32. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către SC CUP 

SALUBRITATE SA Focşani a bunurilor aferente serviciului public de salubrizare din 

municipiul Focşani pe perioada contractului unic de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare a localităţilor membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru 

serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti judeţul Vrancea; 

 

33. proiect de hotărâre privind completarea anexelor nr.4 şi nr.5 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie 

publică a spaţiilor situate în „Perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică" din 

Focşani;  

 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 

suprafață de 9,00 mp situat în Focşani, str.Prof. Gh. Longinescu nr.10, judeţul Vrancea, 

T. 20, P. %1228 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul 

Vasiliu Costinel; 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 

suprafaţă de 4,00 mp situat în Focşani, str.Ing. Ion Basgan nr.12, judeţul Vrancea, T. 57, 

P. %3513 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnii Mazilu 

Miluţă și Mazilu Cornelia; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în 

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

conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările şcompletările ulterioare;  

 

37. 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.115/2016 privind aprobarea listei de priorităţi; 

 

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

situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bl. 67, tronson 9, ap.3 înscrisă în CF 54675-C1-U18 

UAT Focşani către familia Arghira Gabriel și Arghira Ana;  

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităţii locative situată în str. 

Căpitan Creţu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 11, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focşani;   

 

 Secţiunea a II-a - rapoarte, informări 

 

1. Raport pentru anul 2016 privind transparenţa decizională în administrația publică, 

conform art.14 din Legea nr. 52/2003; 

 

2. Informare privind Hotărârile Consiliului local al municipiului Focşani pe anul 2016; 
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3. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria 

municipiului Focşani şi audienţelor, în semestrul II al anului 2016; 

 

4. Raport de activitate pe anul 2016 a Serviciului Public Local de Asistență Socială 

Focşani; 

 

5. Evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului municipiului Focşani - 

domnul Corhană Eduard Marian pentru anul 2016. 

 

 

 

 Secţiunea a III-a - discuţii, declaraţii politice 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă în legătură cu 

proiectele de pe ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !  

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „doresc să retrag de pe ordinea de zi cu 

acordul consilierilor iniţiatori, proiectul de hotărâre nr.5, privind aprobarea 

modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.178/2013 privind aprobarea modificării tarifelor pentru legitimaţiile de 

călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în 

municipiul Focşani, stabilite prin HCL nr.79/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare de pe ordinea de zi”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule preşedinte, daţi-mi voie să 

completăm ordinea de zi. 

Propun un proiect în vederea completării ordinii de zi,  şi anume: 

  

- proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focşani nr.190/2014 pentru aprobarea încredinţării în folosinţă 

gratuită pe o perioada de 5 ani a  imobilului – teren în suprafaţă de 1000,00 mp. 

situat în Focşani, T125, P6585, 6580, ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, către Asociaţia “Prietenii Animalelor”- Departamentul “Câini 

Comunitari” Focşani, pentru desfăşurarea activităţii de îngrijire şi adăpostire a 

câinilor comunitari; 

 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „dacă mai există alte 

proiecte! 

Constat că nu mai sunt”.  

 

Se supune la vot retragerea proiectului de hotărâre nr.5, privind aprobarea 

modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.178/2013 privind aprobarea modificării tarifelor pentru legitimaţiile de 

călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în 

municipiul Focşani, stabilite prin HCL nr.79/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi completarea ordinii de zi, cu  proiectul de hotărâre nr.40, privind 
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aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.190/2014 pentru aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioada de 5 

ani a  imobilului – teren în suprafaţă de 1000,00 mp. situat în Focşani, T125, 

P6585, 6580, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Asociaţia 

“Prietenii Animalelor”- Departamentul “Câini Comunitari” Focşani, pentru 

desfăşurarea activităţii de îngrijire şi adăpostire a câinilor comunitari  se  aprobă 

cu 21 voturi „pentru" .  

 

Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

  

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

titlului de Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Focşani inginerului 

geolog Teodorescu Constantin Detry; 

 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:   „în sală este nepotul 

d-nului inginer geolog Teodorescu Constantin Detry, d-nul Gheorghe Sotir Stancu. 

D-nule Gheorghe Sotir Stancu,  vă rugăm dacă ne puteţi spune câteva cuvinte”. 

 

D-nul Gheorghe Sotir Stancu: “vă mulţumesc. 

O mulţumire cu adevărat sinceră, dvs. cei care astăzi acordaţi titlul de Cetăţean de 

Onoare inginerului geolog Teodorescu, fiul acestui oraş, cel care de departe, a fost şi 

încă mai este considerat unul dintre cei mai mari geologi al României şi ai lumii. 

Simt în acest moment un nou imbold pentru a aduce mai departe o lucrare 

începută, o monografie a vieţii lui în care îi prezint activitatea dar şi o monografie cu cei 

cel puţin 50 de focşăneni şi vrânceni care sunt membri ai Academiei Române. 

De ce! Pentru că aceste monografii vreau să le depun la îndemâna elevilor care nu 

au ajuns în licee ş.a.m.d, ca acel copil din Soveja, ca acel copil dintr-o localitate, să zic 

aşa, care citeşte despre alţi membri deosebiţi ai comunităţii lor, ai judeţului, ai oraşului, 

să-şi dorească să ajungă precum ei. Mai ales că lucrările le fac pro-bono, tocmai din 

dorinţa de a ajunge la acei copii care nu au bani să-şi cumpere cărţile respective. 

Mai am o rugăminte la dvs.Sunteţi de la înălţimea vârstei mele, îmi permit să fac 

această rugăminte. Peste ani, mulţi dintre dvs. veţi fi la un al doilea sau un al treilea 

mandat, rugămintea constă în următorul lucru: 

În Bucureşti, iau ca exemplu, sunt  două cartiere, pe care eu le ştiu cel puţin, în 

care un cartier are denumirea unei străzi este a unor medici. Denumirea altui cartier, 

cum este Floreasca, a unor compozitori. 

Oraşul Focşani va fi într-o continuă dezvoltare. Mâine, poimâine va avea cartier 

nou, ş.a.m.d. Haideţi să ţinem cont de faptul că Vrancea a dat României şi lumii, oameni 

cu totul şi cu totul deosebiţi, intraţi în istorie prin performanţă şi să daţi acelor străzi 

numele lor. Să se numească, academician cutare, academician cutare, inginer 

Teodorescu ş.a.m.d. Va fi un suport pentru ei, în a nu trece uitaţi în timp sau peste 

timp”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „mulţumim foarte mult 

şi o să luăm în considerare propunerea dvs.” . 
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   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 1. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „daţi-mi voie să înmânez Diploma de 

Onoare d-nului inginer geolog Teodorescu Constantin Detry”. 

 

   

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

titlului de Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Focşani medicului 

Cocioabă Gheorghe;    

 

   Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „de asemenea în sală se 

află fiul d-nului doctor Cocioabă.  

 Vă rugăm, dacă ne puteţi spune câteva cuvinte ! ” 

 

 D-nul Adrian Cocioabă - fiul  medicului Gheorghe Cocioabă: „mulţumesc 

domnului Primar, municipalităţii, tuturor celor care s-au implicat în acest proiect de 

conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare a municipiului Focşani tatălui meu şi cu atât 

mai mult, vreau să vă spun că, familia este bucuroasă pentru că, iată, la doi ani de la 

trecerea în nefiinţă a tatălui meu, împliniţi acum, pe 20 ianuarie, îi sunt recunoscute 

meritele şi munca depusă de-a lungul anilor în slujba pacienţilor de care a avut mare 

grijă şi pe care i-a iubit.  

Era mare iubitor de oameni. Sunt foarte emoţionat, îmi cer scuze. Vă 

mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş dori, dacă-mi permiteţi d-nule preşedinte, aş vrea 

să spun câteva cuvinte. 

Personal l-am cunoscut pe d-nul dr.Cocioabă Gheorghe, era un om cald, un 

profesionist desăvârşit, un om cu personalitate, un cult al oraşului Focşani, un om 

deosebit. Şi vreau să vă spun că, de acolo din ceruri veghează la sănătatea cetăţenilor 

municipiului Focşani. 

De asemenea am citit şi raportul d-nei dr.Benguş, un mare specialist în 

cardiologia focşănenilor şi cred că aici, aş avea o propunere. 

Aş ruga d-nule primar, să fie creată o comisie din partea dvs., a Primăriei, a 

consilierilor, alţi specialişti din municipiu să acordăm şi … cred că a fost şi în viaţă şi 

post-mortem, dar cred că,  mai mult s-ar bucura de titlul acesta de Cetăţean de Onoare, 

atunci când eşti în viaţă pentru aprecierea muncii şi a activităţii pe care ai desfăşurat-o 

în municipiul Focşani”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă mulţumesc pentru sugestie. 

Într-adevăr, vom putea face o analiză mai atentă să ne implicăm şi în a aprecia pe 

toţi cetăţenii din municipiul Focşani care într-adevăr se implică cu trup şi suflet în 

activitatea pe care o desfăşoară. Şi nu numai în activitatea profesională, ci şi în 

activitatea socio-culturală a municipiului şi chiar şi a judeţului. 

Şi vreau doar să reamintesc tuturor colegilor şi dvs. stimaţi invitaţi că, d-nul 

doctor, începând din anul 2014 a înfiinţat Asociaţia  Copiilor şi Tinerilor cu Diabet 
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Zaharat din judeţul Vrancea  Gheorghe Cocioabă şi în fiecare an, în Ajun de Crăciun, se 

organizează o serbare pentru micuţii care suferă de această boală care le dă mari 

probleme. 

De aceea, încă o dată îi suntem recunoscători pentru tot ceea ce a făcut în viaţa 

sa”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 2. 

 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „daţi-mi voie să înmânez Diploma de 

Onoare d-nului Adrian Cocioabă - fiul  medicului Gheorghe Cocioabă”. 

 

 

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.488/2016 privind 

aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2016, a sumei 

de 106,40 mii lei pentru premierea sportivilor şi antrenorilor acestora, care au 

obţinut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2016, modificată prin 

HCL nr.503/2016; 

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 3. 

 

 

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

art.1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.9/2009 

privind aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de călători 

pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în municipiului Focşani, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 4 . 

 

 

Punctul nr.5, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.178/2013 privind aprobarea 

modificării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public 

local de transport urban de călători în municipiul Focşani, stabilite prin HCL 

nr.79/2007, cu modificările şi completările ulterioare a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

   

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

preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem 

centralizat, în municipiul Focşani;  
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    D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „în Comisia de buget aseară, s-a 

propus un amendament, aş vrea să revenim un pic la proiectul anterior, în sensul că 

acest proiect de hotărâre să intre în vigoare cu data de 1 mai 2017, nu din luna aceasta”. 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „a fost discuţia aceasta la 

comisii aseară, îmi cer scuze, şi eu am uitat. 

Pentru a suporta cetăţenii municipiului Focşani mai uşor perioada de iarnă, d-nul 

consilier Matişan a venit cu acest amendament. 

Dacă sunteţi de acord cu introducerea amendamentului, la proiectul nr.6 ?”. 

 

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

adoptă cu 21 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 20 

voturi „pentru” şi 1 vot  „abţinere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 5. 

  

  

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

cofinanţării de către municipiul Focşani, în calitate de partener, prin Serviciul 

Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a proiectului Adăpost de Noapte 

„Sfântul Nicolae cel Nou", derulat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România - filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia;  

 

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 6. 

 

    

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

Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice în municipiul Focşani;  

 

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 7. 

  

  

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

indicatorilor tehnico-economici faza Documentaţie pentru Avizarea Lucrărilor de 

Intervenţie (DALI) pentru racordarea la S.C. ENET S.A. a blocurilor ANL din 

zona Sud şi Brăilei din municipiul Focşani;  

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „doream să întreb d-nule Primar, 

finanţarea obiectivului se face din bugetul local şi din bugetul de stat, aşa scrie în 

proiectul de hotărâre. Voiam să ştiu, v-aţi gândit la ce sumă să bugetaţi din bugetul 

local ?  

Ce sumă din bugetul de stat o să primim în condiţiile în care parlamentarii dvs. 

probabil o să facă demersuri în ceea ce priveşte acest proiect”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aş dori să dau cuvântul d-nei Costin 

Cristina”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „prin Programul de 

termoficare căldură şi confort demarat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, noi în 

fiecare an am primit bani. 

Am depus documentaţie, cereri practic de finanţare. Ele se depun în luna 

februarie a anului în curs şi contribuţia este de 70% de la buget de stat şi 30% de la 

bugetul local. Cu obligativitatea ca atunci când solicităm suma de la bugetul de stat să 

facem dovada prin prezentarea listei de investiţii că avem cei 30% alocaţi. 

Noi în fiecare an am avut şi în fiecare an am primit sume, de asta am şi inclus 

bugetul de stat ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu am înţeles de la d-na Costin că, 70% 

avem de la bugetul de stat, nu?”. 

 

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

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dar aveţi asigurări d-nule Primar, adică …? 

Bugetul de stat, ştiu că nu s-a făcut, de asta întreb”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „… 6 ani la rând am 

primit bani”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „noi trebuie să avem aprobată această 

hotărâre pentru ca la momentul când vom elabora proiectul de buget, trebuie să … este 

vorba de indicatorii economici în primul rând şi având aceşti indicatori economici ştim 

şi noi pe ce să fundamentăm bugetul local. Şi vom prevede în bugetul local, dacă dvs. 

veţi fi de acord bineînţeles, cota de 30% din valoarea acestor indicatori tehnico-

economici şi sperăm să obţinem aşa cum v-a spus şi d-na inginer, se va depune o cerere 

de finanţare în cursul lunii februarie şi vom putea să obţinem. 

Dacă obţinem aceste finanţări, o să facem lucrarea. Dacă nu o să obţinem, nu o 

vom face. 

Dar noi avem toată convingerea că o vom obţine ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu am întrebat pentru că este vorba de 

nişte cetăţeni de la ANL-uri, care trebuie să aibă asigurată căldura, apa caldă, mă rog, 

necesităţile şi de asta … Mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ca de obicei, atunci când într-un 

proiect de hotărâre apare numele de SC ENET SA Focşani, deja ne aprindem politic. Şi 

aprinderile acestea vin din partea celor de la PNL. 
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Aceşti indicatori tehnico-economici au fost realizaţi în primul şi în primul rând 

pentru a rezolva după 112 ani, 15 ani aproape de funcţionare a acelor centrale, de a 

rezolva problemele cu căldura şi apa caldă de la acele  blocuri. 

Faptul că astăzi, noi aprobăm nişte indicatori, înseamnă că, lucrurile sunt, să 

zicem, aproape de final, în sensul că acum v-a trebui să găsim doar finanţare. La ora 

aceasta nu există sursă de finanţare decât în varianta prezentată, dar dacă, se deschid 

linii de finanţare europene, sunt sigur că d-nul Primar are în vedere acest lucru şi cei din 

departamentul care se ocupă cu fonduri europene, nu ne opreşte nimeni să accesăm 

fonduri europene pentru aşa ceva, dacă bineînţeles există o linie deschisă. Şi atunci cei 

30%, probabil că nu o să mai fie 30% din bugetul local, o să fie, nu ştiu, 5% sau 2%, nu 

ştiu cât este cota bugetului local. 

Evident că s-a luat în considerare şi acesta. Ştiţi şi dvs. stimaţi colegi, din 

discuţiile pe care le-am avut la comisie ieri, s-a luat în calcul, inclusiv varianta de 

înlocuire a acestor centrale şi cea mai bună soluţie a reieşit că este cea de racordare la 

ENET. 

Evident, o să existe probabil o perioadă de timp foarte scurtă, probabil că, 

constructorul o să-şi aleagă o perioadă astfel încât cetăţenii care locuiesc acolo să nu 

aibă de suferit în ceea ce priveşte furnizarea agentului termic”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu voiam să mă adresez d-nului coleg 

consilier Matişan. 

Nu am avut nici cea mai mică intenţie de a discuta politic. Pur şi simplu am vrut 

să cer nişte lămuriri vis-a-vis de această bugetare, nu ! 

Chiar nu am avut nici o … nu am vrut să critic pe cineva. Pur şi simplu nişte 

lămuriri au fost”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu m-am adresat dvs. şi nici nu am 

făcut referire la cuvântul dvs., am făcut referire la cuvântul unei colege de-a dvs. care a 

încercat să politizeze acest subiect. Mulţumesc”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteţi. 

Am mai întrebat şi aseară în şedinţă, şi reiau întrebarea, şi aş vrea să mi se 

răspundă. 

Dacă, la un apartament, să spunem de 2 camere, încălzindu-se în momentul de 

faţă cu gaze sau cu centrala termică, în viitor, racordaţi la ENET, vor plăti mai mult, la 

fel sau mai puţin”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „cu siguranţă vor plăti 

mai puţin. S-a discutat acest lucru şi în comisie ieri. 

Dacă aţi văzut raportul şi proiectul, aveţi undeva acolo şi faptul că cetăţenii vor 

rămâne pe o perioadă scurtă, ceea ce a explicat şi d-nul Matişan, fără apă caldă, poate 2-

3 zile, doar timpul racordării. Iar preţul energiei termice va fi mult mai ieftin” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteţi, vreau să vă mulţumersc 

pentru asigurări”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „cu plăcere”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru” devenind hotărârea nr. 8. 

  

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 

„Lucrări de reabilitare Pasaj Milcov Hală (înlocuire paviment) din municipiul 

Focşani;  

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 9.  

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: „Amenajare parc tematic pentru tinerii ciclişti în zona de 

sud a municipiului Focşani";  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulţumesc d-nule Preşedinte. 

Mă uit, şi de atâtea ori observ, că la anumite investiţii, lucrările de proiectare şi  

asistenţă de şantier sunt extraordinar de mari din punctul meu de vedere. 

La acest proiect, observ că proiectarea şi studiul de teren se ridică la 38642 lei.  

Păi, o casă cu etaj mare, se proiectează cu 4000 lei şi aşa ceva nu poate să se 

ridice la această sumă. 

De asemenea, la diriginte de şantier. Păi, ştim cu toţii ce face un diriginte de 

şantier …  ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… ce ştim, ce ştiţi dvs.  

că face un diriginte de şantier …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… ştiu multe d-nule Preşedinte. Deci, un 

diriginte de şantier nu poate primi această sumă. 17000 lei sau 170000 milioane lei 

vechi pentru o asemenea lucrare”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dirigintele de şantier 

este responsabil pentru această lucrare …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… cunosc, repet, cunosc, ştiu foarte bine. Sunt 

inginer şi ştiu ce înseamnă …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… bineînţeles, este 

zilnic, de dimineaţă până seara pe şantier…”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… din punctul meu de vedere sunt exagerate şi 

propun micşorarea lor…”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…nu este o sumă … 

dacă o calculaţi pe perioada cât se desfăşoară, de 4 luni de zile, este un salariu mediu 

…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… ok, dar face numai asta dirigintele de 

şantier? …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…ce anume?...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „…stă acolo zi de zi, oră de oră?...” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…de dimineaţă până la 

închiderea şantierului. Este obligaţia lui şi responsabilitatea lui pentru întreaga lucrare. 

O să o rog pe d-na Costin să vă răspundă la întrebarea preţului”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „şi aseară v-am 

explicat că există standarde de cost aprobate în care eu trebuie să mă încadrez iar 

valorile estimate, ce aveţi dvs. acolo sunt maxime. 

Asistenţă tehnică, diriginte de şantier este 1,5% din valoarea investiţiei de bază, 

din valoarea de C+M, proiectarea şi ingineria reprezintă 5% din valoarea investiţiei de 

bază, practic din C+M, şi aceste valori maxime oricum se scot la licitaţie. Scoatem la 

licitaţie proiectare cu execuţie. 

Dacă doriţi, la lucrările de străzi pe care le-am făcut noi anul trecut, la cele 5 

străzi, Păun Pincio, Toader Ţîrdea, Trotuş … o să vă prezint o situaţie să vedeţi cât de 

mult am aprobat, şi de fapt cu cât am executat şi proiectare şi execuţie. Deci, se fac 

economii foarte mari în timpul licitaţiei. Dar eu sunt obligată să estimez după 

standardele de cost. Eu nu pot să … după cum aţi zis dvs. … o casă cu cât este 

proiectată. Probabil … la negru … nu ştiu. 

Sunt lucrări de drumuri şi nu sunt comparabile cu lucrările civile … ”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… eu consider că sunt destul de comparabile, 

dacă pot să spun aşa.  

Deci, proiectarea şi orice lucrare din punctul meu de vedere, de proiectare sau de 

diriginţie de şantier nu trebuie evaluată la un procent din valoarea lucrării, ci, trebuie 

evaluată în funcţie de munca şi efortul …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… d-nule consilier, este 

un regulament pe care nu l-am făcut noi. Calculele se fac pe baza unei legi în vigoare”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu cred d-nule Preşedinte, că aş 

putea să fac uz de prevederile regulamentului, nu cred că în sala plenului şi în timpul 

şedinţei Consiliului Local putem să facem  acest dialog tehnic pentru că avem comisii 

de specialitate şi acest dialog tehnic l-am făcut la comisiile de specialitate de aseară, de 

aceea, vă rog să evităm astfel de dialoguri”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteţi, nu vreau să intru în polemică 

cu dvs. însă, eu am propus diminuarea acestor sume …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… trebuia să respectăm 

o regulă, să-mi cereţi cuvântul …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… dar dacă suntem aici şi votăm şi ni se cere 

votul …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… dacă vorbim fiecare 

haotic, nu o să ne mai înţelegem …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „…sunt de acord. Dar, încă o dată vă spun, dacă 

ni se cere votul, atunci trebuie să votăm în cunoştinţă de cauză, nu suntem yesmani”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „faceţi amendamente dacă asta este 

problema. 

Am discutat la comisii. Faceţi amendamente, fără nici o problemă”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Preşedinte, aş vrea şi eu să punctez un pic. 

Haideţi să terminăm odată, am discutat aseară la comisii destul de aprins pe 

această problemă.  

Se supune la vot, orice proiect de hotărâre se supune la vot şi se votează. Ce 

propunere, ce-i asta ! Astea sunt de şcoală generală !”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „probabil că încă mai suntem la şcoala generală 

…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… chiar nu ne 

respectăm unii pe alţii deja…”. 

 

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

„pentru” şi 1 vot „împotrivă” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 10. 
 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.56/2007 pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic faza unică pentru 

obiectivul de investiţii: „Amenajare sens giratoriu intersecţia strada Vîlcele-

Anghel Saligny-Coteşti-Gh.Asachi-D.Golescu" din municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „este vorba de sensul giratoriu de la Vîlcele. 

În prima fază, s-a stabilit ca proiectarea acestei construcţii să coste 15000 lei. Eu 

nu pot să zic acum că era corect, că era incorect. Acum, este 40000 lei. Aş vrea să 

întreb, mi se pare lipsă de profesionalism aici …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… d-nule Tănase, exact 

aceeaşi întrebare a fost pusă la comisie. Pe această cale, v-aş ruga să veniţi la comisiile 

de specialitate…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „comisia-i comisie, plenu-i plen, nu!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, într-adevăr, este vorba doar de o 

diferenţă la costul de proiectare dar, am solicitat, ca toate sensurile giratorii, şi de acum 

încolo, toate lucrările de amenajare a părţii carosabile şi a trotuarelor să fie făcută, 

ţinându-se cont de absolut toate elementele de detaliu. Şi mă refer aici, de iluminat 

public, de cablurile aeriene, de sistemul de irigaţii. 

La sensul giratoriu, dacă ne uităm la unele sensuri giratorii din Focşani, o să 

vedem că nu avem sistem de irigare. O să vedem că merge cisterna în fiecare zi şi stă în 

sensul giratoriu să ude spaţiile verzi. O să vedem că nu avem camere de supraveghere 

care ne ajută foarte mult în cazul unor accidente, o să vedem că la unele dintre ele nu 

avem iluminat public. Şi se aceea am solicitat proiectarea acestor tipuri de lucrări care 

presupun costuri suplimentare”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „respect părerea d-nului Primar, dar suma este 

mai mult decât dublă, pentru sistemul de irigaţii sau camerele de luat vederi …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… cum aţi ajuns la 

concluzia asta?”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „scuzaţi, am greşit. Nu este dublă, dar oricum 

este mare”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „asta-i altceva”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „chiar şi aşa, nu se justifică un aşa preţ la 

proiectare. Exact ca la celălalt proiect”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „mulţumim pentru 

observaţie”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să spun că, în urma explicaţiilor  

d-nului Primar, eu am cerut o explicaţie. D-nul Primar mi-a explicat, am înţeles. 

Ştiu din situaţiile anterioare că într-adevăr, se proiecta nu ştiu ce construcţie 

urbanistică în oraş şi era … jumătate da, jumătate nu. Dacă acum este aşa cum spuneţi 

d-nule Primar şi … este în regulă, eu am cerut o clarificare. Cred că am acest drept”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „mai este o chestiune 

simplă, repet, hotărârea Consiliului Local din anul 2007, sunt 10 ani la mijloc. În 10 ani 

s-au modificat, s-au mărit. De micşorat nu s-a micşorat nici un preţ în România, luaţi şi 

asta în calcul vă rog”. 



 18 

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

„pentru” şi 1 vot „împotrivă” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 11. 
  

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.132/311/2012 

pentru aprobarea documentaţiei tehnice și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii: „Schimbare destinaţie sală de clasă în grupuri 

sanitare, recompartimentări şi amenajări interioare şi racord canalizare la 

clădirea Colegiului Național Al. I.Cuza, anexa C, str. Cuza Vodă nr. 48" din 

municipiul Focşani, judeţul Vrancea;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 12. 

 

 

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

reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2017-2018;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 13. 

 

 

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

pentru anul 2017 a costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care 

frecventează creşele din cadrul Serviciului Public Creşe;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 14. 

 

 

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

costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată 

de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani pentru anul 

2017;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 15. 

 

 

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

modificarea 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 Focșani, cu modificările şi completările 

ulterioare;   



 19 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 16. 

 

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 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 17 . 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.18/2011 privind 

înfiinţarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 18 . 

 

 

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

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.125/304/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Aparatul permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 19 . 

 

 

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

promovarea doamnei Pascaru Carmen din funcţia contractuală de execuţie de 

consilier juridic gradul II, gradaţia 5, clasa de salarizare 42 în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani, în funcţia 

contractuală de execuţie de consilier juridic gradul I, gradaţia 5, clasa de 

salarizare 47, începând cu 1 februarie 2017;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 20. 
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Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

drepturilor salariale ale dlui. Ionaşcu Florinel, inspector de specialitate debutant 

gradaţia 5 clasa de salarizare 33, în cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului local al municipiului Focşani, începând cu data de 1 februarie 2017;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 21. 

 

 

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

fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ralizate în anul 2016 de 

către dna. Pascaru Carmen, consilier juridic gradul II în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 22. 

 

 

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

planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Serviciului Public Local de 

Asistenţă Socială Focşani pentru anul 2017;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 23 . 

 

 

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

şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, judeţul Vrancea; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 24 . 

 

 

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

şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane 

juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani; 

 

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

apărut o serie de amendamente solicitate de către Poliţia Locală a municipiului Focşani.  

Le-am citit în plenul Comisiei de buget şi administraţie, nu aş mai vrea să le mai 

citesc odată, colegii care au fost la comisie ştiu despre ce este vorba, am să las la 

secretariat acele amendamente, este vorba despre adresa Poliţiei Locale”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „credeţi că este necesar 

să le reluăm?” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „dacă doriţi să le reluăm, le reluăm! 

Mă gândeam să nu mai pierdem vremea”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „nu”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „Bine, ok”. 

 

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

adoptă cu 21 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 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 25. 

 

 

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

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere 

şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „acelaşi amendament, tot la 

solicitarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, completarea art.17, alin.1 a art.20, s-a 

schimbat acel act normativ, este unul de actualitate, nu cel anterior, şi cele legate de 

acele amenzi, aceeaşi adresă,  acelaşi amendament”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „s-a discutat şi în 

comisie ieri, deci colegii consilieri ştiu despre ce este vorba”. 

 

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

adoptă cu 21 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 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 26. 

 

 

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

Amenajamentului pastoral al păşunilor aparţinând municipiului Focşani, județul 

Vrancea;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 27 . 
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Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.516/2016 pentru aprobarea încadrării pe zone a imobilelor situate în municipiul 

Focşani;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 28. 

 

 

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

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.383/2015 pentru însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Focşani;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 29. 

 

 

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

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.384/2015 pentru 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 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 30. 

 

 

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

aprobarea dării în administrare către SC CUP SALUBRITATE SA Focşani a 

bunurilor aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Focşani pe 

perioada contractului unic de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 

localităţilor membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul 

de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti judeţul Vrancea; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 31. 

 

 

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

completarea anexelor nr.4 şi nr.5 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor 

situate în „Perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică" din Focşani;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 32. 
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Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafață de 9,00 mp situat în Focşani, 

str.Prof. Gh. Longinescu nr.10, judeţul Vrancea, T. 20, P. %1228 ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Vasiliu Costinel; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 33. 

 

 

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

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 4,00 mp situat în Focşani, 

str.Ing. Ion Basgan nr.12, judeţul Vrancea, T. 57, P. %3513 ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, către domnii Mazilu Miluţă și Mazilu 

Cornelia;   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 34. 

 

 

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

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

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea 

nr.152/1998 republicată, cu modificările şcompletările ulterioare; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 35. 

 

 

Se prezintă punctul 37 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.115/2016 privind aprobarea listei de priorităţi; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 36. 

 

 

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

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, 

bl. 67, tronson 9, ap.3 înscrisă în CF 54675-C1-U18 UAT Focşani către familia 

Arghira Gabriel și Arghira Ana;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 37 . 
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Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

clasificării unităţii locative situată în str. Căpitan Creţu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 

11, ce aparține domeniului privat al municipiului Focşani;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 38 . 

 

 

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

abrogării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.190/2014 pentru 

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioada de 5 ani a  imobilului – 

teren în suprafaţă de 1000,00 mp. situat în Focşani, T125, P6585, 6580, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, către Asociaţia “Prietenii Animalelor”- 

Departamentul “Câini Comunitari” Focşani, pentru desfăşurarea activităţii de 

îngrijire şi adăpostire a câinilor comunitari; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 39. 

 

 

Se prezintă  Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi:  

 

1. Raport pentru anul 2016 privind transparenţa decizională în administrația publică, 

conform art.14 din Legea nr. 52/2003; 

 

2. Informare privind Hotărârile Consiliului local al municipiului Focşani pe anul 2016; 

 

3. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria 

municipiului Focşani şi audienţelor, în semestrul II al anului 2016; 

 

4. Raport de activitate pe anul 2016 a Serviciului Public Local de Asistență Socială 

Focşani; 

 

5. Evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului municipiului Focşani - 

domnul Corhană Eduard Marian pentru anul 2016. 

 

Nu sunt comentarii sau menţiuni. Consilierii iau act de aceste rapoarte şi 

informări. 
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Secţiunea a III-a - discuţii, declaraţii politice 

 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „solicit înscrieri la 

cuvânt pentru punctul discuţii şi declaraţii politice. 

  

Se înscriu la cuvânt:  d-nii consilieri: Costel Bîrsan, Neculai Tănase, Bogdan-

Emilian Matişan.   

 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulţumesc d-nule Preşedinte. 

Am o serie de 7 solicitări către Consiliul Local. Nu ştiu, să le dau citire sau să le 

… le am deja tipărite şi să nu mai pierdem timpul, o să vi le înmânez. 

Le înmânez d-nului Radu Niţu, pentru că dumnealui este dornic, şi aş mai avea 4 

puncte solicitate în şedinţele trecute. 

Unul dintre ele este drumul de la Mândreşti d-nule Primar, de la Mîndreşti-

Moldova, către drumul Surăii … s-a solicitat …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aveţi aici răspunsul, conform 

regulamentului aprobat …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „vă mulţumesc d-nule Primar”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ce spuneţi de 

promptitudinea d-nului Primar”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „apreciez. 

O altă solicitare vizează cererea unui cetăţean de la Mîndreşti-Munteni, cel care a 

solicitat ca dispensarul medical şi grădiniţa să aibă o întrare separată faţă de intrarea 

locatarilor.  

Îi deranjează gălăgia. Am mai pus-o pe rol şi am avut o asemenea cerere şi în 

şedinţele trecute, înainte de Anul Nou. 

Şi altă chestiune. Am solicitat accesul din Bulevard în curtea Primăriei, noi 

consilierii. 

Deseori este foarte dificil de ajuns la Primărie cu maşina. 

Şi acum vă înmânez cererile mele”. 

 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan înmânează cererile d-nului Primar, d-nului 

Preşedintele de şedinţă Marius-Eusebiu Iorga şi d-nului consilier Radu Niţu. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „vă mulţumim d-nule 

consilier, o să luăm act de informările dvs. în primul rând despre grădiniţa de la 

Mândreşti”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „la ultima şedinţă din anul 2016 s-a votat cu o 

majoritate de voturi un proiect de hotărâre a Consiliului Local, care a avut ca şi 

consecinţă creşterea chiriilor la ANL-uri. 

Acum, pe mine nu mă interesează cine şi cum a dat această lege. Eu aş vrea să fac 

un apel către parlamentarii din Vrancea PSD şi PNL pentru a susţine modificarea 

acestei legi pentru că eu am constatat că, chiriile la aceste blocuri ANL au crescut şi de 

3 ori. Sunt nişte preţuri care sunt insuportabile şi nu-şi mai îndeplineşte misiunea acest 

program ANL. 

ANL-urile erau pentru într-ajutorarea tinerilor, nu? Iar cu aceste preţuri ale 

chiriilor cum am spus mai înainte, nu-şi mai îndeplineşte acea misiune de a fi un suport, 

o subvenţionare din partea statului pentru tineret. 

Deci, repet şi vă rog, să facem un apel comun către parlamentarii din Vrancea 

pentru a depune eforturile necesare şi a susţine această modificare de lege. Pentru că eu 

cred că este în beneficiul … că aici nu trebuie să discutăm politic, trebuie să discutăm 

aici, chestii în beneficiul tuturor cetăţenilor indiferent de afinităţile politice”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă-mi permiteţi să dau un răspuns  

d-nului consilier. 

Da într-adevăr, aveţi dreptate, chiriile au crescut foarte mult, ştiţi foarte bine 

motivaţia, apariţia Hotărârii de Guvern din 2016 care ne-a obligat să purcedem la aceste 

calcule şi să reaşezăm aceste chirii la un nivel foarte, foarte ridicat şi ştiţi foarte bine 

cine a fost semnatarul acestei Hotărâri de Guvern. Nu are sens, nu vreau să fac politică, 

vreau să spun doar atât că deja colegii noştri, împreună cu mine lucrăm la un proiect de 

hotărâre de guvern, prin care să modificăm aceste chirii. 

Am discutat cu parlamentarii care au dorit să dea curs acestei discuţii, inclusiv cu 

d-nul Preşedinte Marian Oprişan, Preşedinte UNCJR şi avem toată susţinerea 

dumnealor pe toate planurile ca să putem să obţinem această modificare a chiriilor. 

Sperăm ca în cel mai scurt timp să se producă acest lucru. Vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „a completat d-nul Primar foarte bine 

acest subiect, de aceea nu o să mai vreau să mai fac referiri la subiectul legat de ANL. 

Vreau doar atât să remarc. În sală la începutul şedinţei am văzut reprezentanţi ai 

Asociaţiei Prietenii Animalelor, dar cu ghilimele. Ghilimelele le pun eu. În Statutul 

dânşilor nu există ghilimelele respective, în denumirea asociaţiei, mă scuzaţi.  

Am constatat că după ce am aprobat proiectul nr.27 care îi viza, sau mă rog, 

pentru care au solicitat tot felul de amendamente, mai mult sau mai puţin hilare, dar nu 

au rămas şi la proiectul nr.40, care îi viza în mod direct. 

Aş vrea să ştie toată lumea că acest proiect de hotărâre, dacă nu aţi fost atenţi, 

aduce din nou la Primăria municipiului Focşani un teren pe care noi l-am acordat în anul 

2014 cu angajamentul acestei asociaţii de a amenaja acolo un padoc şi să fie un exemplu 

de bună practică, inclusiv pentru noi. 
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Probabil că aţi citit şi în presă, probabil că unii dintre dvs. aţi văzut şi personal, 

care sunt condiţiile de trai a acestor animale în padocul Primăriei şi în padocul acesti 

asociaţii, numită Prietenii animalelor, prietenii, repet, eu pun ghilimelele la prieteni. 

Sper ca legea să-i tragă la răspundere pe dânşii pentru că nu au grijă de 

animalelor lor şi nu pe noi, care încercăm cu eforturi susţinute de la bugetul local să 

întreţinem acest spaţiu pentru animalele fără adăpost”. 

 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „şi dacă îmi daţi voie să fac o 

completare d-nule consilier. 

Doamnelor şi domnilor consilieri, înainte de a intra în şedinţă am primit o notă de 

constatare de la Poliţia Locală a municipiului Focşani, care a făcut o verificare la acest 

padoc în care au semnalat următoarele nereguli. 

Pe de o parte, nu a fost identificată nici o persoană cu care să poată dialoga la acel 

padoc. Deci, nu există nimeni care să întreţină acei câini toată ziua.  

S-a luat legătura telefonic cu reprezentanta Asociaţiei Prietenii Animalelor, d-na 

Lungu Valerica. A motivat faptul că nu este în localitate, dar se afla la serviciu, este 

operatorul vamal la Vama Focşani, şi vă citesc câteva din constatările făcute de Poliţia 

Locală Focşani. 

În urma măsurătorilor făcute la faţa locului pe partea exterioară a împrejmuirii, 

am constatat că dimensiunile în plan nu respectă prevederile proiectului avizat prin 

autorizaţia de construire nr.372 din 28 august 2015.  

Deci, ei aveau 1000 mp. daţi de către noi şi ei au ocupat 1600 mp. 

Adăpostul este amplasat la o distanţă mai mică de 20 m., respectiv, 7 m. faţă de 

calea ferată, nerespectând acordul de principiu dat de Sucursala Regională Căi Ferate 

Galaţi.  

Aşa cum vă spuneam, care prevede o distanţă minimă de … pardon, de 10-12 m. 

Amenajarea adăpostului nu respectă prevederile OG nr.155/2001 privind 

aprobarea Programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările şi 

completările ulterioare, anexa nr.1. 

Respectiv, animalele nu sunt separate pe criterii de sănătate, vârstă, sex, 

agresivitate. 

Cuştile nu sunt delimitate prin pereţi care să împiedice scurgerea apei şi a 

dejecţiilor de la o cuşcă la alta. 

Nu a fost identificat nici un vehicul pentru transportul câinilor. 

Vasele pentru alimentare nu sunt aşezate aşa încât câinii să nu poată urina sau 

defeca în ele. 

Au fost observate recipiente din plastic, amplasate direct pe sol sau cu bucăţi de 

gheaţă în ele.  

Nu se realizează şi nu se menţine curăţenia în incinta padocului, fiind identificate 

şi fotografiate resturi de materii fecale atât pe cuşti cât şi la intrare. 

Vă pot pune la dispoziţie nişte fotografii groaznice, pentru cei interesaţi. 

Pentru culcuşurile câinilor nu sunt folosite prosoape, cutii de carton, paturi, ci 

aşternuturi din paie. 

De asemenea, conform art.2 din OG nr.155/2001 nu sunt respectate prevederile 

privind afişarea unui program orar stabilit de cel puţin 4 ore în fiecare zi. 
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Verificările au fost efectuate din afara padocului, deoarece reprezentantul legal, 

d-na Lungu Valerica, nu s-a prezentat la solicitarea noastră deşi a fost contractată 

telefonic. 

Având în vedere cele mai sus menţionate Asociaţia Prietenii Animalelor a fost 

sancţionată contravenţional conform legii. 

Aceasta este una din constatări.  

Vă pot spune şi o altă constatare pe care am făcut-o noi.  

Conform protocolului prin care am predat terenul acestei asociaţii, se stipula 

foarte clar că dacă nu fac dovada că au o continuitate în activitatea pentru care le-a fost 

încredinţat terenul, acel protocol se anulează automat. Şi am constatat că pentru anul 

2015 această Asociaţie Prietenii Animalelor conform adresei venite de la ANAF 

Vrancea, nu a depus bilanţul pentru anul 2015. Ceea ce denotă faptul că dumnealor nu 

au activitate, cel puţin din punct de vedere economic.  

Nu cred că acei câini sunt hrăniţi doar din … şi chiar dacă erau hrăniţi din donaţii, 

şi donaţiile trebuiau înregistrate contabil. 

Pe de altă parte, tot dumnealor fac nişte sesizări care s-au dovedit … sesizări la 

adresa noastră, care s-au dovedit de fapt, nereguli în curtea dumnealor.  Şi am în faţă o 

copie a unei Note de control, de la DSV Vrancea, din 10 ianuarie, prin care se reclama 

faptul că un câine ar fi ajuns la ei bătut, maltratat ş.a.m.d. Care până la urmă s-a dovedit 

a fi un câine sărit din padocul dumnealor şi era foarte bolnav. A trebuit să aibă o 

spitalizare de 3 zile la un cabinet veterinar. 

Deci, acestea sunt motivele pentru care noi am hotărât, prin hotărârea de astăzi să 

abrogăm acea hotărâre prin care a fost încredinţat acel teren de 1000 mp. pentru această 

asociaţie”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „mulţumim d-nule 

Primar.  

Cred că este târziu, normal că este târziu, dar era bine dacă făceam un 

amendament la proiectul acesta de hotărâre, dar se subînţelege că vom prelua noi câinii 

de acolo, nu-i vom lăsa pe stradă.  

Nu-i aşa d-nule Primar? ” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunt în proprietatea dumnealor, şi să nu 

vă mai spun faptul că … vă pot confirma colegii de la Serviciul Ecarisaj, o parte din 

câini care au fost aşa zis, înfiaţi, adoptaţi de către această asociaţie, i-au lăsat pe stradă. 

Este proprietatea dumnealor, vor decide ce vor face. Nu cred că suntem noi 

îndreptăţiţi să-i obligăm atât timp cât sunt în proprietatea dumnealor”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „poate le vor da drumul 

pe stradă …”. 

 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu cred. 

Dacă le vor da drumul pe stradă, este infracţiune şi se pedepseşte după cum ştiţi, 

cu închisoarea de la 6 până la 5 ani”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „d-nule Primar, am două rugăminţi la dvs. 

Una, este vorba tot de Mîndreşti. 

La intrarea în Mîndreşti, ar trebui repusă oglinda aceea, pentru că este foarte greu 

de intrat în localitate. Este periculos. Este curba foarte strânsă şi înainte era o oglindă 

…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cred că ar trebui să facem noi… nu 

depinde de noi, nu de Poliţie, este vorba de administratorul drumului care este drum 

naţional. 

Este vorba de Secţia Drumuri Naţionale şi o să iau legătura cu d-nul director 

Paraschiv să urgentăm ” 

  

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

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „a fost înainte de lucrări. După lucrări a dispărut…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-na inginer Costin, vrea să dea o 

explicaţie ”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „ a fost o propunere 

pentru un drum în spatele caselor pe un teren care aparţine ANIF, dar nu s-a 

concretizat”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „şi a doua problemă d-nule Primar. 

Avem fel de fel de sesizări, eu m-am lovit de lucrul acesta. Sunt locuitori care au 

probleme cu curentul electric, acolo, dincolo, pe cine trebuie să … ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „avem la Direcţia de Dezvoltare 

Servicii Publice Focşani, un număr de telefon, care este public şi orice sesizare se poate 

face pe acel număr de serviciu, sau dacă este cazul, ne sunaţi şi luăm imediat măsuri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „înainte îl sunam pe d-nul director de la Dezvoltare, 

d-nul Mocanu …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „îl puteţi suna pe d-nul director Lungu 

fără nici un fel de problemă …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „vă mulţumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aveţi numărul dumnealui de telefon ? 

Dacă nu vi-l mai dăm noi”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „nu-l am dar o să …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să vi-l dau”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  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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