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             R O M A N I A  

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

         CONSILIUL LOCAL   

   

         

P R O C E S    V E R B A L 

din 27 iulie 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 29.06.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

1138 / 21.07.2017, constatând că în sală sunt prezenţi toți cei 21 de consilieri locali, ce 

alcătuiesc Consiliul Local municipal Focșani. 

 

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 29.06.2017. 

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

„pentru”.   

 

    La şedinţă participă: 

▪ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

▪ d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 

▪ d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios; 

▪ d-na Rodica Constantinescu – administraţie publică locală; 

▪ d-na Paula Mîndru – inspector seviciul administrarea patrimoniului; 

▪ d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

▪ d-na Andreea Cherciu – inspector serviciul urbanism; 

▪ d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de 

lucru al Consiliului local; 

▪ d-nul Marian Mihu – inspector compartiment informatică; 

▪ d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale; 

▪ d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

▪ d-na Silvica Manole – inspector birou agricultură; 

▪ d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport; 

▪ d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC Parking SA; 
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▪ d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA; 

▪ d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA; 

▪ d-na Maria Murgoci – Director Țara Vrancei; 

▪ d-nul Valentin Gheorghiță – Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia; 

▪ d-na Otilia Stoica – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

▪ d-nul Stoian Voicu – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 

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

într-o postură oarecum delicată, după cum știți la ultima ședință ordinară trebuia să 

alegem președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cele două propuneri formulate 

nu au îndeplinit numărul  de voturi minim necesare pentru a prelua funția începând cu 

luna iulie, în aceste condiții vă rog să faceți propuneri ca astăzi la început de ședință să 

nominalizăm președintele de ședință.” 

 

Dl.consilier Ionuț Mersoiu „grupul PSD propune pe dl. consilier-viceprimar 

Marius Eusebiu Iorga ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „din partea noastră îl propunem pe dl. consilier Costel 

Bârsan.” 

 

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

vot prima propunere pentru dl. consilier Iorga Marius Eusebiu și sunt 12 voturi 

„pentru” și 9 voturi „abținere”. 

 

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

vot ca dl. consilier Bârsan Costel să fie președinte de ședință și sunt 9 voturi „pentru” 

și 12 voturi „abținere”. 

Așa cum am invocat și data trecută Ordonanța de Guvern nr. 35 vorbește că 

președintele de ședință se alege prin votul deschis al consilierilor locali, majoritatea 

consilierilor locali în funcție.  Cum 12 este mai mare decât 9, constat că dl. consilier 

Iorga Marius Eusebiu a obținut mai multe voturi decât dl. consilier Bârsan Costel și 

dumnealui va fi președinte de ședință pentru luna iulie, august și septembrie.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „înainte de a supune la 

vot ordinea de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu aș vrea ca proiectul de la punctul 46 unde este 

vorba de niște tineri acolo, să-l mutăm pe pozitia a 4-a pentru ca ei sunt veniti aici în 

sală și nu are rost să stea până la sfârșit. Dacă se poate acest lucru.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „din câte știu eu stimate 

d-le consilier ordinea nu se poate modifica în timpul ședintei, dar mai bine îi cerem 

părerea d-lui secretar.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „s-au făcut de foarte multe ședințe, s-a schimbat 

ordinea în foarte multe ședințe. Dacă dumneavoastră ați uitat îmi pare rău.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „nu s-a schimbat, atâta 

timp cât eu am fost consilier local.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „s-a schimbat de foarte multe ori ordinea, la 

fiecare ședință se întâmplă câte o schimbare.” 

 

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

că argumenul dumneavoastră este că în sală sunt tineri și...?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „și ca să nu mai stea până la sfârșitul ședinței 

acesta era argumentul.” 

 

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

nu este obligatorie așa cum ședința este deschisă și publică, fiecare participă după cum 

crede de cuviință. Dacă au timp pot rămâne, dacă nu au timp nu pot sta, nu este 

obligatorie, pentru că inițiatorii acestui proiect nu sunt tinerii.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu am întrebat dacă se poate.” 

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „da, dar 

trebuie să vă răspund. Inițiatorii acestui proiect sunteți dumneavoastră și grupul pe care 

îl reprezentați, nu tinerii sunt inițiatorii acestui proiect de hotărâre.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu are legătură cu inițiatorii. D-le secretar, 

probabil că nu m-ați înțeles, deci este proiectul de la punctul 46, am rugat dacă se 

poate să vină pe poziția a patra, nu este vorba nici e inițiatori, nici de nimeni. Asta a 

fost singura chestie. Nu are rost să discutăm prea mult, dacă se poate bine, dacă nu se 

poate, asta este. O să fiu foarte atent la următoarele ședințe când se mai întâmplă așa 

ceva, chiar o să vă rog pe dumneavoastră să aveți același punct de vedere, pentru că 

aproape la fiecare ședință se mai întâmplă obiectiv sau neobiectiv.” 

 

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

consilier nu mi-am terminat ideea, fiecare propunere se supune la vot, dumneavoastră 

ca și Consiliul Local hotărâți dacă schimbați sau nu ordinea de zi așa cum a fost 

gândită la modul în care a fost ea inițiată la momentul de 21.07.2017 când a fost emisă 

dispoziția.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „părerea mea că 

încheiem și cu prima solicitare a d-lui consilier, ordinea de zi nu a schimbată niciodată 

și cred că este ilegal să o schimbăm acum, nici nu găsesc un motiv solid să supunem la 

vot. Nu știu ce este așa de grav.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să mai rog așa cum am rugat și la ședința 

de comisie, datorită faptului că nu este foarte clar organizarea Direcției de Dezvoltare, 

CUP Salubritate, eu v-aș fi rugat dacă se poate retrage proiectul de la punctul 15, 

pentru o lună nu pentru mai mult, mă adresez d-lui Primar aici, că dânsul l-a inițiat, 

dacă se poate retrage pentru o lună, dacă nu se poate nu. Nu este nimic imperativ nici 

pentru primul punct, nici pentru al doilea, eu am întrebat.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „care este 

argumentul?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „argumentul l-am spus și la comisii și l-am repetat 

și acum, încă nu este foarte clar, necesitățile pentru acea clădire, nu că nu ar fi 

necesară, dar trebuie împărțite, mie mi se pare o clădire mare acolo, s-ar putea să mai 

încapă și altceva înafară de Direcția de Dezvoltare. Trebuie gândit înainte mai bine și 

compartimentarea și o lună nu ar fi nici o nenorocire, este o întrebare, nu este nici o 

problemă, nu este nimic imperativ.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de ce nu ați 

venit cu argumentul acesta și data trecută când ați fost împotrivă?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „când am fost impotrivă?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la ședința 

precedentă. L-am mai amânat o lună, cât să-l mai amânăm, este o procedură care 

oricum este destul de greoaie, până se face evaluarea, până se face achiziția, durează. 

Eu nu-l retrag.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „propun introducerea pe ordinea de zi a unui 

proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 514 din data 22.12.2016 privind însușirea studiului pentru definirea 

zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani și stabilirea zonelor unitare de 

încălzire din municipiul Focșani alimentate cu energie termică în sistemul centralizat 

al municipiului Focșani.” 

 

 

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

ordinii de zi care cuprinde 46 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2017; 

 

2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

municipiului Focșani  Caporalului cls. A III-a Puiu Constantin;  
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3. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

municipiului Focșani  sportivei Danțiș Mirela;  

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate partial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii, pe semestrul I 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea 

de dezvoltare;  

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 și 2 și 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

224/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017, a sumei 55,30 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile 

școlare pe discipline - faza națională, organizate în perioada iunie 2016 – iunie 2017; 

        

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice de către S.C. ENET S.A. Focșani;  

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 reprezentând cheltuieli aferente proiectului 

Erasmus + European Youth Training derulat de Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia 

Focșani în perioada 23 septembrie – 21 octombrie 2017;  

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 

92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările 

ulterioare;  

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2017;  

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al 

Primăriei municipiului Focșani, în aparatul permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani, precum și în cadrul serviciilor publice din subordinea 

Consiliului local al municipiului Focșani;  

 

11.       proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Local a municipiului Focșani nr. 276/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;         
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12. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei 

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea  inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de 

administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani 

asupra clădirilor și terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui 

imobil compus din clădire și teren în suprafață de 1277,00 mp, situat în municipiul 

Focșani,   str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă 

acestui imobil în suprafață de 352,00 mp T 81, P 4638;  

 

16. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 160/2006 privind aprobarea dării în administrare către Direcția Pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală Vrancea, a terenului aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, în suprafață de 1500 mp. situat pe  teritoriul administrativ al 

municipiului Focșani, tarlaua 72, parcela 373, în vederea amplasării unei  instalații de 

lansare a rachetelor antigrindină, pe durata existenței obiectivului; 

 

17. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării 

parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;     

 

18. proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Focșani cu Asociația 

Culturală Estica, în calitate de co-organizator al celei de a doua ediții a „Focșani Blues 

Festival” în perioada 8-10.09.2017;     

 

19. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de  14,50 mp., situat în Focșani, str. Pct. Grigorscu nr. 14, 

bl. 14, sc. 2, ap. 23, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea 

domnului  Serea Ionel; 

 

20. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 3,50 mp., situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, bl. 6, ap. 

1, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Bercariu 

Monica Gabriela; 
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21. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz 

și servitute asupra unui teren în suprafață de 57,50 m.l., către ENGIE ROMÂNIA SA 

– DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL; 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de  76,00  mp situat în Focșani, Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T. 

204, P % 11172 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Asociația 

„VRANCEA PENTRU TOȚI”; 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 10,81 mp situat în Focșani, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 5, ap. 1, județul 

Vrancea, T. 92, P. % 5275 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către  

Bordea Mădălina Gabriela; 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de 

priorități; 

 

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

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

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

ulterioare; 

 

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

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

locuinţei nr. 114/1996, republicată  și modificată; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează 

locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință 

socială; 

 

28. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru 

autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 

exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani, modificată 

prin HCL nr. 149/2017;      

 

29. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 9 autorizații taxi 

disponibile, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe raza 

municipiului Focșani;      
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30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza 

municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014, HCL nr. 395/2016 și HCL 

nr. 63/2017;      

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 9091/09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire 

locuință, anexă și împrejmuire” Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. 

cad. 10092/1N; 

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 41149/12.06.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire Retail Park Focșani și împrjmuire” Focșani, generat de 

imobilele amplasate în str. Brăilei nr. 102, nr. cad. 9826N și 777/4N; 

 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a 

Serviciului public de salubrizare în municipiul Focșani; 

 

34. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2014 privind asocierea 

Municipiului Focșani prin Consiliul local Focșani cu Comuna Golești prin Consiliul 

local al comunei Golești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul 

Vrancea, cu modificările ulterioare; 

 

35. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/2014 privind mandatarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților 

Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de salubrizare 

menajeră de pe raza administrativă a municipiului Focșani precum și exercitarea 

atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest 

domeniu, cu modificările ulterioare; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea transferului fără plată a bunurilor necesare 

desfășurării activității de salubritate stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani; 

 

37. proiect de hotărâre privind trecerea personalului care realizează activitatea de 

salubrizare stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP 

Salubritate S.A. Focșani; 

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 
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39. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

40. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a 

delega gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani, precum și 

exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului 

Focșani în acest domeniu;  

 

41. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea să 

exercite dreptul de a pune la dispoziție sistemul de utilități publice aferent serviciului 

de iluminat public în municipiul Focșani;  

 

42. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de preluare a Stației de 

asfalt din patrimoniul CUP SALUBRITATE S.A. Focșani;  

 

43. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT 

PUBLIC SA Focșani; 

 

44. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ENET SA Focșani; 

 

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

municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile 

de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani;

        

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

municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2017;  

    

     

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul I al anului 2017, asistenți care lucrează în baza 

contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani; 

 

2. Informare privind obligaiile prevăzute în Legea nr. 184/2016 de completare și 

actualizare a Formularelor de intergritate aferente procedurilor de atribuire 

derulate în SEAP. 
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Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

Se supune la vot introducerea proiectului de hotărâre şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

Se supune la vot ordinea de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 21 voturi „pentru".  

 

 

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

unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2017. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 254 

 

 

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

titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani  Caporalului cls. A III-a 

Puiu Constantin. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „îl cunosc de ceva timp pe dl. Puiu Constantin și 

din întâmplare am citit în ziare și culmea nu în ziarele vrâncene, despre actele de 

eroism pe care le are în palmares, să spunem așa. Este un om deosebit, merită tot 

respectul și aprecierea noastră.” 

 

Dl. Puiu Constantin „d-le  Primar, d-nilor viceprimari, d-nelor și d-nilor 

consilieri țin să vă mulțumesc că sunt alături astăzi aici, sunt copleșit de emoții, sunt 

pentru prima dată așa. Pe câmpul de luptă mă manifest altfel dacă pot spune așa. 

Mulțumesc în primul rând d-lui consilier Gongu care a citit în presă, pe site-urile de 

socializare a văzut despre ceea ce am realizat. Sunt un caporal profesionist, am 

participat la mai multe misiuni interne și internaționale, am fost în Irak, de 4 ori in 

Afganistan, am salvat, dacă pot spune așa mai mulți camarazi, dintre care din păcate 

unii dintre ei și-au pierdut viața. Am participat la salvarea unor militari canadieni după 

prăbușirea unui elicopter în anul 2009. Sunt întors recent din teatrul de operații din 

Afganistan unde am participat cu Rechinii Albi din Constanța. Vă mulțumesc!” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi suntem 

mândri că avem printre focșăneni și oameni de onoare pe care putem să ne bazăm la 

bine și la greu. Felicitări!” 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 255 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind conferirea 

titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani  sportivei Danțiș Mirela. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

D-na Danțiș Mirela „bună ziua stimate d-le Primar, d-nilor viceprimari, d-nelor 

și d-nilor consilieri, d-le consilier Emanuel Gongu și d-le consilier Mihai Petruț, vă 

mulțumesc pentru conferirea titlului de cetățean de onoare. Aș vrea să mulțumesc și   

d-nilor antrenori Jenica Cherciu, Mariana Drăgan, Stănculescu Mihai de la Clubul 

Sportiv de Gimnastică Focșani, unde m-au inițiat în tainele gimnasticii. De asemenea 

aș mai adăuga mulțumiri d-lui Nicolae Forminte, antrenorul lotului olimpic de 

gimnastică, d-nei Mariana Bitan, Octavian Bellu și d-nei antrenor federal Anca 

Grigoraș Mihăilescu care au contribuit la cucerirea celor peste 100 de medalii și trofee 

care spun eu că nu sunt puține de astfel. Aș vrea să menționez cele mai importante 

medalii ale mele, în anul 1995 la Campionatul European de la Charleroi o medalie de 

aur și două de argint, în anul 1996 la Olimpiada de la Atlanta o medalie de bronz și în 

anul 1997 o medalie de aur la Campionatul mondial. Vă mulțumesc tuturor și îmi cer 

scuze dacă din cauza emoțiilor am omis pe cineva. În încheiere vreau să vă asigur că 

pe lângă frumoasa mea carieră încununată cu succes am reprezentat cu mândrie și 

onoare orașul Focșani și am ridicat tricolorul României pe cel mai înalt catarg. Va 

mulțumesc și sper ca pe viitor să pot activa la Clubul Sportiv de Gimnastică Focșani 

unde am făcut primii pași și apreciez că prezența mea acolo ar fi un plus de valoare.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „felicitări. Iată că 

avem astăzi bucuria de avea alături de noi, doi ambasadori ai municipiului Focșani, 

dați-mi voie să-i numesc, pentru că dumnealor, așa cum a spus și d-na mai devreme au 

dus cu mândrie numele municipiului din care fac parte, a orașului natal Focșani și 

totodată nu numai al municipiului, ci și al României. Sunteți adevărați români. Vă 

felicităm!” 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 256 

 

 

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

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate 

partial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2017, 

detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vroiam să intervin la acest punct 

deoarece este vorba de partea de buget, pe primul semestru a anului 2017 și aș avea 

câteva întrebări și aș vrea ca aparatul de specialitate să bunăvoiască a răspunde.  În 

sensul în care s-au acordat 50 mii lei cu încredințare directă pentru un contract de 

formare profesională, știu că funcționarii publici trebuie să meargă la 2 ani la formare 

profesională, întrebarea mea era, de ce aceste cursuri nu se pot organiza în municipiul 

Focșani, putem aduce lectori aici? Cursul este de persoană 1.100 lei, iar cazarea și 

masa atinge 2.800 lei ceea ce mi se pare exagerat de mult în condițiile în care vorbim 

de banii cetățenilor municipiului Focșani și aducând lectori în oraș prețul cursului ar 

scădea, cazarea și masa nu ar intra în discuție, numai pentru cei care predau și cred că 

ar fi mult mai benefic și pentru funcționarii din Primăria Focșani.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu cred că trebuie să apelăm 

neaparat la aparatul de specialitate, aceste cursuri au fost, sunt și vor fi organizate la 

nivelul, nu a municipiului Focșani, ci a tuturor municipiilor din România, sunt cursuri 

de perfecționare, sunt achiziționate pe SEAP. Deci foarte legal.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze, nu am întrebat acest 

lucru.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „dacă veți dori neapărat veți 

primi în scris.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze d-le președinte, am întrebat 

este ședintă publică. De ce nu se putea organiza aceste cursuri în condițiile este 

încheiat cu contract pe 6 luni cu o firmă, angajații Primăiei merg între 5 și 7 zile la 

mare vara și între 5 și 7 zile la munte iarna. Vă rog să-mi răspundeți de ce  nu se putea 

organiza în Focșani și atunci clar că aceste costuri ale cursurilor erau mult mai mici, 

decât cei 50 mii lei. Asta era întrebarea mea.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă dați seama în primul rând 

că aceste cursuri pe care noi le-am comandat pe SEAP, deci total legal, nu sunt 

organizate de nimeni în județul Vrancea, atunci v-aș fi rugat să ne dați un exemplu 

dacă cunoașteți pe cineva care face aceste cursuri. În al doilea rând o să primiți un 

răspuns în scris, în cel mai scurt timp posibil.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am iarăși o întrebare referitoare la 

schelele din Piața Unirii care înconjoară monumentul și să-mi spuneți și mie vă rog că 

stau acolo de aproximativ 2 luni, cărei firme i se plătește acea chirie pentru că nu stau 

degeaba schelele acelea? În situația în care aveam o problemă, în ziua în care... am 

spus și repet schelele din Piața Unirii sunt acolo de aproximativ 2 luni. Întrebarea mea 

era de ce zac acolo în condițiile în care nu avem o problemă acum? Schelele trebuiesc 

să fie montate în momentul în care se intervine asupra acelui lucru care trebuie să se 

refacă sau să se repare. Puteam plăti chirie în ziua în care avem o problemă și a 

intervenit, într-adevăr s-a luat placa respectivă și în ziua în care se montează la loc.” 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-na consilier îmi dau seama 

că dumneavoastră aveți chef de vorbă astăzi. Ieri nu m-ați întrebat și nu ați întrebat pe 

nimeni la comisie aceste lucruri. Bineînțeles că este datoria noastră să vă dăm un 

răspuns în scris și-l veți primi cu siguranță pentru că în momentul în care eu v-aș da un 

răspuns acum ar trebui să fur celorlalți colegi, cel puțin o jumătate de oră.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este vorba de banul public d-le președinte 

de ședință. De aceea pun aceste întrebări .” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „tocmai pentru că aici nu ne 

jucăm și veți primi un răspuns cât se poate de legal și detaliat în legătură cu această 

problemă.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte este chiar așa de greu să ne dați un 

răspuns mai ales că avem și cetățenii aici, nu mi se pare o chestiune, trebuie dată în 

scris, haideți barem să ne lămurim, ca nu ne-ați lămurit până acum.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu v-am dat un răspuns, nu 

știu ce să vă mai spun. Altă întrebare?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „pentru că provine din Guvernul minunat. 

Haideti să revenim la altă întreabare. La fel prin încredințare directă la fel s-a atribuit 

un contract de montare a tăblițelor pe blocuri. Știm foarte bine, în tot orașul a apărut 

din toamna anului trecut, dacă nu mă înșel acele tăblițe. Sunt sesizări ale cetățenilor 

care atestă că dumnealor de 40-50 de ani stau pe o anumită stradă, de fapt nu mai 

locuiesc acolo, pentru că sunt unele blocuri pentru cine nu știe și zona de care mă ocup 

și zonele de care mă ocup în oraș, dau imediat și exemple de străzi și se poate verifica, 

în denumirea străzii este și cifră și literă, s-a omis litera, oamenii sunt puși pe drumuri 

pentru că a veni la Primărie să-și ia adeverința de nomenclator stradal, îngreunează 

munca departamentului de urbanism, dacă trebuiesc să-și vânda imobilele le trebuiesc 

cărți funciare întocmite, este minim 500 lei taxa și plus că trebuie să-și schimbe....” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „imi cer scuze rămâneți unde 

v-am întrerupt eu, cu scuzele de rigoare, ceea ce-mi spuneți dumneavoatră face 

obiectul unui proiect de hotărâre?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, pentru că s-au încredințat bani din 

bugetul local.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este vorba de str. Teiului?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „și strada Bucegi.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu este vina Primăriei, atât 

pot să vă spun.” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „Primăria a încredințat un contract, 

scuzați-mă, în ce bază și cum se realizează acel contract cred că este datoria Primăriei 

ca parte contractantă.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ca să vă răspund mai în 

scurt, sper să înțelegeți la ultimul recensământ s-au modificat anumite blocuri, străzile 

au rămas aceleași, dacă pe str. Teiului era bl. A1, B2, C3 și așa mai departe s-a 

simplificat modul de numerotare în blocul 1, blocul 2, blocul 3, dar nu noi. Iarăși 

intrăm în polemici.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu nu vorbesc de polemică, ci de faptul 

că oamenii sunt puși pe drumuri, plătesc taxe pe care nu ar trebui să le plătească și mai 

mult decât atât dumnealor sunt în imposibilitatea să-și rezolve problemele, altele decât 

le dă Primăria pe cap, despre asta era vorba. Iarăși vreau să vorbesc de auditul extern 

care s-a organizat, la fel, este tot la buget.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „o să luăm în considerare 

propunerea dumneavoastră, o să o rezolvăm în cel mai scurt timp probabil și vă dați 

seama că știam și noi de acest lucru. Vă rog dacă e posibil să fie notificarea făcută în 

scris.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le președinte de ședință interpelarea se 

numește cerere verbală, eu nu trebuie să fac nimic scris, în calitatea pe care o am.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le Primar aveți microfon puteți vorbi, nu musai 

să suflați.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă atenționez că nu v-am dat 

cuvântul și dacă se mai întâmplă haosul de data trecută o să  aplic sancțiuni, fără nici 

un mișto. Vă rog frumos cereți cuvântul, suntem niște oameni civilizați, nu suntem pe 

stradă, nici la piață. Cereți cuvântul și vi-l dau, ne respectăm, vă respectăm.” 

  

Dl. consilier Neculai Tănase „colegii mei au adresat câteva întrebat și aici 

reiese o lipsă de transparență. Dumneavoastră ne cereți să votăm un proiect care este 

într-o mare parte lipsit de transparență. Adică dumneavoastră nu știți ce ați făcut, 

trebuie să dați în scris.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „cred că astăzi aveți chef de 

glume, ieri ați fost la ședința de comisii.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dumneavoastră aveți impresia că eu glumesc cu 

dumneavoastră?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „da, această impresie o am.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „dacă luați în derâdere ceea ce spunem noi. Sunt 

multe neclarități, am văzut deunăzi că, curățenia nu mai este făcută de personalul care 

o făcea de obicei, oamenii au fost dați afară, s-a luat o firmă de curățenie. Eu nu spun 

că nu este rău sau că este bine, dar a fost lipsit de transparență acest lucru. D-le Primar 

dacă aveți ceva de completat. Eu nu le i-au în glumă, dumneavoastră le luați în glumă 

eu știu,  se vede că nu vă pasă foarte mult de banul public.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier ori nu vă 

pricepeți, ori ne luați în râs. Ați fost la comisie și ieri și alaltăieri și s-au discutat toate 

aceste probleme. Unde ați găsit lipsă de transparență?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „uite acum.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „acum unde?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vi s-a pus o întrebare la formarea profesională și 

să dăm  un răspuns în scris și tot așa în scris. Noroc că va suflat dl. Primar, sunteți 

viceprimar nu?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu mi-a suflat absolut 

nimic.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „aveți salariul mare începând de astăzi, trebuie să 

fiți pregătit să răspundeți, nu?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu v-am răspuns și v-am 

spus că veți primi un răspuns  în scris.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „mulțumesc, oricum este lipsă de transparență și 

vă rog frumos să tratați cetățenii așa cum se cuvine.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „cum spunea și colegul meu, suntem aici 

și reprezentăm interesele cetățenilor din minicipiul Focșani. Și iarăși vreau să intervin 

asupra acestui proiect cu aceeași problemă ca și la celelalte pe care le-am ridicat mai 

devreme, cu auditul extern. Pentru cine nu știe există departament de audit intern în 

Primăria Focșani care are 3 angajați  și pentru acest lucru d-le președinte și d-le Primar 

aici de față nu trebuie încheiat un alt contract cu o firmă de audit extern. Nu face cauza 

și este ilegal, numai cu amendamentul că pe fonduri europene sunt anumite programe 

care cer acest lucru. Iarăși este o chestie de netransparență și credeți-mă pe site-ul 

Primăriei nu este nici un contract din cele cu încredințare directă pe care 

dumneavoastră vă ascundeți așa după ele. Este aparatul de specialitate, iar răspunsul îl 

vrem acum, din cauza faptul, că suntem aici să votăm în cunoștință de cauză, nu așa.” 

  

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă aduc la cunoștință că prin 

dispoziția Primarului poate fi convocat un audit extern ori de câte ori este necesar și 

imperios. Iar pentru detalii veți primi la fel un răspuns în scris.” 
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Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 257 

 

 

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

modificării și completării art. 1 și 2 și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 224/2017 privind aprobarea alocării 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei 55,30 mii lei 

pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care 

au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline - 

faza națională, organizate în perioada iunie 2016 – iunie 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „aș propune un amendament dacă se poate, am 

observat numele persoanelor care vor fi premiate și aș vrea să mai adaug unul. Orașul 

Focșani are un medaliat cu 10 la bacalaureat, aș propune un amendament care să sune 

așa: să fie premiat și acest elev, d-ra Păun Oana Andreea de la Colegiul Cuza șă fie 

premiată cu cunatumul unei indemnizații unui consilier local. Propun premierea elevei 

Păun Oana Andreea. Este un amendament. Este un caz special din punctul meu de 

vedere.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-na Grosu vă cer un sfat în 

legătură cu amendamentul făcut de dl. consilier Gongu. Îl putem premia pe copil în 

prima categorie?” 

 

D-na Carmen Grosu „Hotărârea Consiliul Local se referă la premierea elevilor 

care au participat la olimpiadele și concursurile naționale școlare din perioada iunie 

2016 - iunie 2017. Conformitatea includerii unei alte persoane este a dumneavoastră a 

Consiliului.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să fac și eu același amendament, i-am dat 

întâietate d-lui Gongu, este vorba de Arion Felicia care a luat nota 10 la bacalaureat și 

noi propunem să i se dea un premiu de 5.000 lei. Este singurul copil din județul 

Vrancea care a luat 10 la bacalaureat. În județul Bacău au fost 20 și Bacăul a alocat 

mai bine de 1 miliard de lei. Eu spun că nu ar fi nici o nenorociere pentru Consiliul 

Local.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „stați un pic, dl. consilier 

Gongu spune ceva, dumneavoastră altceva. Eu  spun să facem o adresă la inspectorat și 

cu siguranță va fi un proiect în ședința următoare.  Nu avem nimic împorivă să îi 

premiem pe elevii noștri care sunt eminenți și care au obținut rezultate foarte bune la 

învățătură. Cu siguranță că sunt 2-3, că este unul singur, pentru că nici măcar nu știți 

cum îl cheamă.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci o cheamă Arion Felicia.” 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „deci facem adresa și vă 

promit că va fi un proiect pe ordinea de zi luna viitoare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vă spun că o și știm pe fată, este un copil 

foarte bun.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „trebuie să fim siguri, 

dumneavoastră spuneți un nume, dl. consilier Gongu un alt nume. Nu este mai corect 

un referat de la Inspectorat?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu sunt de acord cu dumneavoastră.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu mă gândeam că este trist să nu știm 

care sunt elevii de 10 din municipiul Focșani mai ales că este unul singur.  Este rușinos 

să nu știm, ca și Consiliu Local, văd că nici colegii nu știu. Nu se cade mai ales că este 

vorba de premierea tot a elevilor, este păcat, este un singur elev la nivel de județ 

Vrancea care are 10 pe linie și dumneavoastră nu l-ați băgat absolut deloc în seama și 

vreți și ne promiteți că luna va fi proiect de hotărâre, scuzați-mă este un amendament.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „în primul rând acest proiect 

vizează olimpiadele și concursurile școlare pe discipline. Părerea mea personală este că 

nu are nici o legătură cu bacalaureatul, dar printr-un amendament îl puteam vota, dar 

luna viitoare un proiect de hotărâre expres pentru acest copil, pentru acest elev care a 

obținut aceste merite deosebite, cred că nimeni nu are nimic împotrivă.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați făcut 

afirmația că este din județul Vrancea, vreau să știu și eu, de la ce unitate de învățământ 

este absolvent?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „la Colegiul Unirea, este absolvent și o cheamă 

Arion Felicia și noi am propus 5.000 lei.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așteptăm 

informarea de la Inspectoratul Școlar. Este o propunere foarte bună, o să ținem cont de 

ea și vom face un proiect de hotărâre separat pentru că nu face obiectul acestei 

hotărâri. Mai sunt și alte hotărâri prin care se acordă premii elevilor.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „așa cum am discutat vom 

propune un proiect de hotrărâre pe ordinea de zi luna viitoare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „pe ce nume îl propuneți?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „în urma adresei pe care o 

vom primi de la Inspectoratul Școlar vom iniția un proiect de hotărâre, este foarte 

simplu.” 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 258 
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Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru 

producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. 

ENET S.A. Focșani. 

 

    Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

  

 Dl. consilier Neculai Tănase „d-le președinte de ședință vreau să vă aduc 

aminte respectuos că acest proiect nu a trecut la comisii și dacă nu a trecut la comisii 

trebuia retras pentru cel puțin pentru astăzi.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu știu că voturile din 

comisie sunt informative. Avem situația voturilor de ieri?” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ieri până la 

încheierea lucrărilor comisiei a venit dl. consilier Nedelcu,  a făcut mețiunea că este de 

acord, aceasta este realitatea.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar dumneavoastră reprezentați legea, 

legalitatea, aici. Haideți să nu falsificăm voturile, când s-a votat atunci, nu era. Dacă 

dumneavoastră vreți să faceți în continuare ilegalități cum ați mers și atunci cu Ateneul 

și cu Teatrul, ați spus că este legal, nu a fost legal, s-a văzut clar că nu a fost, dacă vreți 

să faceți și acum tot la fel, faceți-o în continuare. Măriți tarifele la ENET și cu asta 

basta.” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „se pare că 

ședința de astăzi a debutat sub auspicii care nu trebuie să le îmbrățișăm. Dacă ne 

referim la proiectul de hotărâre de la punctul 6, fac doar mențiunea că ieri..., d-le 

consilier cu tot respectul, au fost „n” situații la comisii când ați venit mai târziu, ați 

consemnat punctul de vedere și s-a stabilit cvorumul pe comisii. Situația aceasta a fost 

și ieri. Ați fost prezenți 13 și au fost inițial 6 cu 6,  prin prezenta d-lui consilier 

Nedelcu s-a ajuns la 7 cu 6.” 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „dl. consilier Nedelcu a venit târziu nu mai vorbiți 

așa, a venit și nici măcar nu a ascultat proiectul dl. consilier. A venit mai târziu, nu ar 

nici o vină dânsul. Asta este, fiecare mai are și alte probleme.” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „trebuie să 

vorbim pe hârtii. Raportul comisiei de buget este semnat de dl. consilier radu Nițu, 

secretar d-na consilier Valerica Bojoaică, analiza raportului, avizăm favorabil. Eu îmi 

pregătesc ședința înainte de a întra în ședința de comisii.” 
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 Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar asta este un fals, vă spun de pe 

acum ca să știți, de ieri.” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consiler 

falsul dacă l-a făcut cineva...” 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „nu mă interesează cine la făcut și cine nu l-a 

făcut, ieri de două ori s-a votat la comisii și a ieșit că nu a trecut acest proiect.” 

  

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „eu pe aceste 

rapoarte nu semnez, sunt semnăturile dumneavoatră, ca și consilieri.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „de la votul de ieri a lipsit 

doar dl. consilier Ungureanu Daniel și dl. consilier Nistoroiu Alexandru, în rest am 

fost cu toții.” 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „deci ieri s-a votat de două și a ieșit în 

minoritate.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ați votat și dumneavoastră și 

grupul PNL.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci avem martori, dacă eram eu singur, nu mă 

credeați.” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „domnilor, 

președinte Radu Nițu, secretar Valerica Bojoaică, semnează Ailincuței, Bârsan, 

Ciocoeaș, Dimitriu, Drumea, Filimon, Gongu, Iorga, Mersoiu, Nedelcu și Tănase, 

absenți Nistoroiu și Ungureanu. Vă recunoașteți semnăturile d-le consilier?” 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „și ce am semnat eu acolo? Da, eu am semnat și 

ce am semnat eu acolo? Am semnat că a trecut proiectul? Dumneavoastră glumiți cu 

mine sau ce spuneți dumneavoastră acolo?” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ați semnat un 

raport.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „am semnat că semnează toată lumea, dar asta nu 

înseamnă că eu am trecut proiectul acela. Vreți să facem așa cu martori cu toți colegii 

care au fost la comisie.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

nu eu ca și secretar prezent la comisiile de specialitate întocmesc aceste rapoarte. 

Rapoartele le întocmește secretarul comisiei. D-na Bojoaică este semnătura 

dumneavoastră ca secretar? Nu dl. consilier Nițu a prezidat ședința aseară?” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „ieri s-a votat de două ori și a ieșit că nu a trecut 

acest proiect, așa a fost.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

v-am spus adevărul, puteți nega adevărul că a venit dl. consilier Nedelcu mai târziu? 

D-le consilier a fost dl. consilier Nedelcu ieri la comisii?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu știu de ce trebuie să cred 

că asta și caută dl. consilier...” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „s-a făcut 

mențiunea că în ceea ce privește proiectele la care a lipsit votează „pentru”. Asta a fost 

discuția.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „de ce nu i-ați întrebat pe toți ei care au lipsit?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „pentru că nu 

a mai venit nimeni d-le consilier înafară de dl. consilier Nedelcu.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier în afară de 

faptul că veniți cu niște acuzații foarte grave, cu niște discuții extremiste și 

tendențioase vreau să vă spun un lucru, că votul în comisie este consultativ.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dacă nu trece la comisii, nu intră în plen.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este un proces verbal semnat 

și de dumneavoastră prin care avizăm favorabil.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „eu spun totuși să-l lăsăm pe dl. 

consilier Nițu să ne spună pentru că dânsul ieri s-a exprimat, dacă a trecut sau nu 

proiectul, de comisie.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier eu am condus ieri ședința de comisie, 

eu nu am numărat, eu am făcut prezența. Problema este în felul următor, eu Radu Nițu 

președinte de comisie am făcut prezența nominală a  fiecărui consilier care a fost în 

sală. Sunteți de acord pe problema asta? Votul este consemnat de d-na consilier 

Bojoaică secretar și a fost cvorum până la urmă.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „revenim, o întreb pe d-na secretar al 

comisiei să răspundă dumneaei.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu facem aici interogatorii.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, dar dumneaei este ce mai în măsură 

să elucideze că așa este sau nu.” 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu mai facem nici un fel de 

interogatoriu, o să trecem direct la vot. Dacă este legat de proiect d-le consilier, da, dar 

dacă faceți aceleași acuzații pe care le-a făcut dl. consilier Tănase și veniți cu 

extremisme aici....” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „îmi cer scuze d-le președinte nu vin cu nici un fel 

de extremism, haideți ca să vadă și cetățenii, d-le, dl. consilier Nedelcu nu a fost la acel 

proiect, acum nu putem să votăm fiecare prin telefon sau când vine sau când se discută 

proiectul la  bun început, dânsul  nu a fost la acest proiect, este clar și colegii mei știu, 

adică, pur și simplu haideți să nu ne mai cramponăm.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „același lucru, vă rog frumos, 

haideți să fim serioși, știți foarte bine că dl. consilier Nedelcu a intrat la 5 minute după 

ce am început ședința.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „nu a fost la acel proiect, am înțeles că dânsul a 

venit și l-am văzut, dar nu a fost la acel proiect.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci acel proiect nu a trecut ieri, pentru că a fost 

o discuție, pentru că se fac majorări de tarife la ENET, la gigacalorie și de aceea 

majoritatea nu au fost de acord cu aceste măriri.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ce înțelegeți dumneavoastră 

prin majoritate?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „neapărat vreți să puneți povara pe cetățenii 

municipiului Focșani. În realitate scade prețul pe gigacalorie la operatorii economici și 

crește la persoanele fizice. Știți că la noi este cea mai mare sau una din cele mai mari 

gigacalorii din țară? Chiar așa? Chiar dacă a dat ANRSC-ul. Noi nu am fost ieri de 

acord, în majoritate să mărim tariful la gigacalorie, dumneavoastră vreți oricum să 

treacă să măriți, asta este grija dumneavoastră față de focșăneni.” 

 

 Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „noi nu vrem neapărat să 

treaca, noi respectăm un ordin.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „faceți și cu acest proiect, precum cel cu 

interzicerea debranșării cetățenilor  de la ENET, în condițiile în care dumnealor au 

dreptul să se încălzească cu orice altă sursă de căldură pe care o declară și mai mult 

decât atât acum ați acceptat proiectul de hotărâre și dumneavoastră de altfel de 

anularea acelei hotărâri care știți foarte bine....” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ce legătură are cu proiectul 

acesta?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „are legătură că este cu ENET-ul, d-le 

președinte de ședință.” 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „asta merge la diverse vă 

spun eu.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 

voturi  „pentru” și 10 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 259 

 

 

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

alocării sumei de 9,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017 reprezentând cheltuieli aferente proiectului Erasmus + European Youth 

Training derulat de Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia Focșani în perioada 23 

septembrie – 21 octombrie 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 260 

 

 

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

modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în 

anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

  

 Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament la acest proiect, la str. Lunei 

se propune alocarea sumei de 18,00 mii lei pentru întocmire documentație de 

proiectare avizare lucrări de intervenție, suprafața studiată 2.355 mp. 

 

 Se supune la vot amendamentului d-lui consilier și se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și 2 voturi „abținere”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  „pentru” și 8 

voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 261 

 

 

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

rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017. 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „mai am și aici un amendament se suplimentează 

bugetul alocat Liceului Tehnologic GG Longinescu cu suma de 40,00 mii lei pentru 

igienizarea claselor și holurilor liceului, prin repartizarea acesteia din fondul de rezervă 

bugetară.” 
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 Se supune la vot amendamentului d-lui consilier și se aprobă cu 13 voturi 

„pentru” și 8 voturi „abținere”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  „pentru” și 8 

voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 262 

 

 

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

salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primăriei municipiului 

Focșani, în aparatul permanent de lucru al Consiliului local al municipiului 

Focșani, precum și în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al 

municipiului Focșani.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „am analizat și eu această grilă de salarizare și în 

urma analizei am observat multe inechități și nedreptăți între funcțiile de conducere și 

restul angajaților din Primărie. Salariile sunt practic la dispoziția Primarului și decizia 

conducătorului de servicii și constatăm multe subiectivisme. De exemplu ce facem cu 

șefi de servicii care sunt trecuți la șefi de birou? Întreb și eu. Eu așa am văzut acolo 

sefi de servicii, trecuți la șefi de birou. Un director la 9.300 lei, un subinginer are 3.000 

lei. Prin această lege avem un grup de oameni cu funcții care au salarii foarte mari și 

90% din personal care pare să fie sfidat de salariile directorilor. Cam asta este situația 

pe scurt, o lege care sfidează cetățeanul. Ce facem cu bugetul Focșaniului? Care va fi 

foarte împovărat după toate salariile acestea mari și în primul rând la directori. Nu     

v-ați gândit cum privesc focșănenii aceste enormități? Un oraș sărac și sărăcit cu boși 

de la Primărie cu salarii în bătaie de joc pe banii focșănenilor care în schimb primesc 

un oraș devastat, cu nimic funcțional. D-le Primar când vreți să spuneți ceva, vă rog 

accesați microfonul, că vâd ca numai cu șoșoteala sunteți acolo, accesați microfonul, 

acum vorbesc eu. Este o discrepanță, noi nu vom vota acest proiect, nu se poate într-un 

oraș devastat cum am spus mai devreme cu salarii de 10.000 lei, nu se poate așa ceva. 

Sunt unele inechități care sunt la mâna Primarului și a direcțiilor de instituții.” 

 

Dl. preșdinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „sunt nevoit să spun că 

salariile în Primăria municipiului Focșani au fost calculate corect fără discrepanțe, așa 

cum insinuați dumneavoastră. Și nu există în acest moment un salariat din Primăria 

municipiului Focșani fără să fi trecut, să fi fost trecut în această grilă de salarizare.” 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am și la acest proiect un amendament și anume: la 

Anexa 1 și la Anexa 3 la funcția de referent grad profesional principal, gradația 4, 

salariul de bază este de 2731 lei, în loc de 2818 lei, cu un coeficient de 1,883 în loc de 

1,943. Corespunzător se modifică și la gradația 5, respectiv, salariul de bază este de 

2799 lei, în loc de 2888 lei, cu un coeficient de 1,931 în loc de 1,992. 
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 Se supune la vot amendamentului d-lui consilier și se aprobă cu 13 voturi 

„pentru” și 8 voturi „abținere” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  „pentru” și 8 

voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 263 

 

 

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

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani 

nr. 276/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 264 

 

 

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

completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” și 7 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 265 

 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

384/2015 pentru aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8  voturi „abținere”. 
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Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 302/2006 

privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani asupra clădirilor și 

terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”. 

  

 

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

inițierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din clădire și teren în 

suprafață de 1277,00 mp, situat în municipiul Focșani,   str. Comisia Centrală nr. 

80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 

mp T 81, P 4638. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” și 7 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 266 

 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2006 privind 

aprobarea dării în administrare către Direcția Pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală Vrancea, a terenului aparținând domeniului public al municipiului 

Focșani, în suprafață de 1500 mp. situat pe  teritoriul administrativ al 

municipiului Focșani, tarlaua 72, parcela 373, în vederea amplasării unei  

instalații de lansare a rachetelor antigrindină, pe durata existenței obiectivului. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 267 

 

 

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

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 

59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” și 7 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 268 

 

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

cooperarea Municipiului Focșani cu Asociația Culturală Estica, în calitate de co-

organizator al celei de a doua ediții a „Focșani Blues Festival” în perioada            

8 – 10.09.2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „aș vrea să vă aduc la cunoștință și toată lumea 

știe că aceasta este a doua ediție a acestui festival și vreau să vă spun că ne face cinste 

nouă focșănenilor acest festival. Este un proiect pentru care Primăria prea puțin 

contribuie din punct de vedere financiar, dar este un festival de cea mai mare clasă și 

aici vreau să aduc un laudațio d-lui Bernard, a d-lui Horodincă și a d-nei Pancu care 

anul trecut am văzut ce au făcut și presupun că anul acesta va însemna un plus pentru 

organizarea acestui festival.  Se întâmplă și în Focșani lucruri frumoase, lucruri cu care 

nu orice oraș e poate lăuda. Cum se întâmplă la Cluj cu Untold, păstrând un raport 

între cele două orașe, uitați că avem și noi motive să ne lăudăm că avem ceva de care 

toată România și poate toată Europe vorbește. Felicit pe organizatori pentru acest 

festival care aduce Focșaniul pe harta civilizată a României.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „în sfârșit suntem și noi de 

acord cu ceva. În afara faptului că dumneavoastră spuneți că Primăria nu s-a implicat 

cu nimic, eu vă spun că atât la prima ediție cât și la următoarea, la a doua ediție și la 

celelalte ediții ...” 

  

Dl. consilier Neculai Tănase „nu am spus că nu a ajutat, dar financiar nu a 

participat foarte mult.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este un eveniment benefic, 

un eveniment extraordinar. Să știți că și Consiliul Local și Consiliul Județean și 

Primăria Focșani au fost implicați în acest proiect.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „vreau să adaug pe dl. Alin Pascu manager IT și 

Media, căreia îi mulțumim pentru implicare, deci vorbesc de tot ce înseamnă Asociația 

Culturală Estica, d-lui Ionuț Ungureanu PR Manager și d-lui Andrei Popa manager de 

marketing.” 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „dacă tot suntem la acest capitol ar trebui să știți 

pentru că văd că nu se știe, ideea a fost a unui focșănean, care este stabilit în Canada, 

dl. Cristi Cigolea, el este cel care a inițiat acest proiect, el este cel care a coagulat 

acești oameni ca să fie împreună, lui ar trebui să-i mulțumim în primul rând, 
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dumnealui l-a adus și pe coordonatorul de doctorat în trompetă, dl. Thomson și mulți 

alti artiști care au venit datorită faimei dumnealui, care la fel este doctor în trompetă și 

conduce o filarmonică din Canada. În primul și în primul rând trebuie să-l uităm pe dl. 

Cristi Cigolea cetățean, zic de nu de onoare pentru că nu a fost propus, ci un om 

deosebit al orașului Focșani.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „sperăm la cât mai multe 

ediții ale acestui Blues Festival și într-adevar este de remarcat faptul că dl. Cristi 

Cigolea este cel care a avut ideea inițială de a organiza acest festival în Focșani.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să mulțumesc d-lui consilier Nedelcu 

pentru că a avut o intervenție binevenită ca să nu uităm și probabil mai sunt și alții care 

nu au fost menționați.” 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 269 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să cerem o pauză de 5 minute.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „măcar la jumătate. Facem o 

pauză la jumătate.” 

 

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață 

de  14,50 mp., situat în Focșani, str. Pct. Grigorscu nr. 14, bl. 14, sc. 2, ap. 23, 

aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului  

Serea Ionel. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 270 

 

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață 

de 3,50 mp., situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, bl. 6, ap. 1, aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Bercariu Monica 

Gabriela. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 271 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în 

suprafață de 57,50 m.l., către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD 

REȚELE SRL. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 272 

 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de  76,00  mp situat în 

Focșani, Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T. 204, P % 11172 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către Asociația „VRANCEA PENTRU 

TOȚI”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte este a doua oară când avem pe 

ordinea de zi acest proiect. Cred că ne grăbim. Vă spun același lucru și repet ce am 

spus și prima oară, ne grăbim, pe repede înainte să vindem proprietățile Primăriei. D-

na a concesionat în 2016, anul trecut, nu cred că îi obstrucționăm cu nimic activitatea 

dânsei acolo. Ne grăbim pe repede înainte și cu vânzare și cu externalizare.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „noi după câte țin eu minte în 

ședința asta ne-am grăbit să și cumpărăm, dar dumneavoastră nu ați vrut.” 

 

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

doarece s-au obținut 13 voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”. 

 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 10,81 mp situat în 

Focșani, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 5, ap. 1, județul Vrancea, T. 92, P. % 5275 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către  Bordea Mădălina 

Gabriela. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 273 
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Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele  cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 274 

 

 

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

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

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  

nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 275 

 

 

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

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din 

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

republicată  și modificată.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 276 

 

 

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

criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele 

necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Mihai Nedelcu „aș avea un amendament la acest proiect de 

hotărâre și anume la – Punctul B, Criterii de acces locuințe, Aliniatul 6 se completează 

astfel: să nu fi refuzat, din diferite motive, o repartiție a unei locuințe din fondul 

locativ de stat.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „și eu aș avea un amendament, doresc 

ca punctajul pentru criterii să fie modificat astfel: 3 puncte pentru fiecare copil și 8 

puncte pentru cetățenii cu handicap, considerând că este prioritar.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „3 puncte pentru?” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „pentru fiecare copil și 8 puncte pentru 

cetățenii cu handicap.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „persoanele cu handicap grav 

au deja 8 puncte.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „sunt 6 puncte.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „sunt două categorii, gradul I 

– 8 puncte, gradul II – 7 puncte.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „să aibă toți același punctaj.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „cum să aibă acelai punctaj? 

Este o diferență mare între handicap cu gradul grav,  nu putem să-i punem pe aceeași 

categorie, același punctaj să oferim și celor cu handicap grav, unui om care este 

imobilizat la pat și unui om care nu are un deget.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „rectific amendamentul, să facem câte 

2 puncte în plus pentru cetățenii cu handicap, atât cei cu gradul I, cât și cei cu gradul 

II.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „aș propune și eu un 

amendament. Ținând cont că în acest moment sunt foarte multe cereri pentru fondul 

locativ, cetățenii au intrat în panică auzând de acest proiect de hotărâre, gândindu-se că 

au așteptat ani de zile, unii au dosare depuse de cel puțin 7-8 ani, aș propune un 

amendament care să sune în felul următor: la întocmirea noii liste de priorități se va 

ține cont la punctaj de vechimea dosarelor și a cererilor depuse de ceilalți cetățeni care 

sunt deja în lista de priorități, pentru fiecare an vechime - 1 punct. Mi se pare un lucru 

normal și corect pentru dumnealor. Mulți cetățeni au aștepta minim 8 ani, sunt cetățeni 

care au dosar de 11 ani, ar fi o nedreptate acum ca să o ia de la căpăt.” 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mihai Nedelcu și se aprobă cu 13 

voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”. 

Se supune la vot amendamentul d-nei consilier Alina Ramona Drumea și nu se 

aprobă cu 9 voturi „pentru” și 12 voturi „abținere”. 
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Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius Eusebiu Iorga și se 

aprobă cu 13 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi „pentru” și 8 

voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 277 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 396/2016 

privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport 

mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele 

de transport în comun, pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 

149/2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „aș dori să fac un amendament la această Hotărâre 

mă refer la art. 7, alin. 2, lit. a și b, este vorba de sancțiuni. Articolul sună cam așa, la 

prima abatere societatea se sancționează cu amendă de 1.000 lei, la a doua abatere 

societatea se sacnționează cu amendă de 2.000 lei. Eu aș propune un amendament care 

să sune cam așa: la prima abatere societatea comercială, cât și conducătorul 

autovehicului care a tras la rampa de descărcare să fie amendat cu 1.000 lei, pentru că 

au intervenit aici câteva discuții și vreau să motivez. Societatea comercială când a fost 

prinsă în fața faptul a motivat că șoferul s-a dus acolo fără să-i permită nimeni. Când a 

fost prins șoferul încălcând această hotărâre a spus că este de vină societatea 

comercială, dar haideți să-i împăcăm pe ambii și șoferul și societatea comercială.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „intervenția dumneavoastră 

este foarte bună, cu toate că șoferii se vor plânge, pentru că la 90% din cazuri sunt 

trimiși de societate, dar salut intervenția dumneavoastră.” 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bârsan și se aprobă cu 21 

voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 278 

 

 

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

unui număr de 9 autorizații taxi disponibile, pentru realizarea serviciului de 

transport persoane în regim de taxi, pe raza municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „trebuie să intervin pentru că după cum a 

afirmat dl. Primar în conferința de presă  că ar fi un verisor de-al meu cel care trebuia 

să primescă licența de taxi, îi spun d-lui Primar că din cele 9 licențe de taxi din prima 

listă, cea din februarie, numai 4 au obținut prin acest proiect licențele, adică urmează 

să primescă, deci nu aș avea cum să am 5 verișori d-le Primar Misăilă.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „aveți ceva concret legat de 

proiect?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „a fost cerută o declarație pe proprie 

răspundere celor cărora trebuia să li se atribuie licențele de taxi, cum că mașina 

dumnealor pe care au adus-o face parte dintr-o anumită clasă ceea ce nici un 

producător auto nu are să le dea dumnealor această informație.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu găsesc nici o legătură 

între comentariul dumneavoastră și proiect.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „are legătură pentru că licențele se atribuie 

pe baza unei declarații pe proprie răspundere nefiind insoțită de documentele 

justificative de la producării de mașini.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „există la nivelul Primăriei 

municipiului Focșani o comisie care analizează aceste dosare, nu sunt analizate nici de 

Primarul munciipiului Focșani, nici de viceprimari, există o comisie specializată care 

analizează aceste dosare. Mai mult de atât vă pot anunța că a existat de această dată un 

baraj la punctaj care a fost soluționat tot în urma deciziei acestei comisii.după acest 

baraj a mai fost vorba și de o contestație căreia noi i-am dat curs și i-am răspuns în 

termenii legali tot în urma deciziei acestei comisii de specialitate.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu vă spun că au mai fost situații în 

municipiul Focșani, de declarații pe proprie răspundere și Primăria, de fapt Consiliul 

Local a alocat bani pentru cei care au avut de suferit în urma incendiului de la Monte 

Carlo. Este același lucru și acum, declarația pe proprie răspundere neînsoțită d-le 

președinte de ședință de documente justificative practic este ilegală. Declarația celor pe 

care dumneavoastră îi puneți să ateste că această mașină....” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ce legătură are atribuirea 

autorizațiilor de taxi cu indendiul din sud de la Monte Carlo? 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este vorba de declarația pe propria 

răspundere d-le președinte de ședință, dumneavoastră știți lucrul acesta? Am impresia 

că nu știu despre ce vorbim acum.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „spuneți-mi clar, dați-mi un 

nume, despre ce persoană  este vorba?” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este nejustificată atribuirea licențelor de 

taxi, asta vă spuneam mai devreme pe baza unei declarații pe proprie răspundere 

nefiind susținute de niște documente doveditoare, de unde știm că ceea ce spune dl. 

respectiv nu este fals?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă rugăm să vă adresați 

Guvernului României, Ministerului Transportului care a elaborat această lege nu noi 

am făcut-o, este un regulament pe care noi suntem obligați să-l punem în aplicare.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu există nici un clasament pe care 

dumneavoastră l-ați cerut în atribuirea licențelor de taxi. Nu există ceea ce 

dumneavoastră ați cerut. Clasificarea la căsuța C9 nu există niciunde.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eram hotărât astăzi să nu 

lungim foarte mult ședința, dar o s-o rog pe d-na Botezatu, este șefa serviciului de 

transport să vă dea explicațiile pe care le doriți.” 

 

D-na Emanuela Botezatu „acest criteriu despre care dumneavoastră spuneți a 

fost stabilit printr-o Hotărâre de Consiliu Local în urma unei dezbateri publice la care 

au participat reprezentanții taximetriștilor. Propunerea a venit din partea acestor 

reprezentanți ai taximetriștilor, dl. Primar, dl. viceprimar au fost de acord și această 

hotărâre a fost supusă Consiliului Local și a fost aprobată, deci acest criteriu este legal. 

Criteriul privind clasificarea autovehiculelor, estevorba de Hotărârea nr. 100/2011 cu 

modificările și completările ulterioare.” 

 

Dl. consilier Daniel Ungureanu „nu particip la vot.” 

 

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

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 279 

 

 

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

modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a 

serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza 

municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014, HCL nr. 395/2016 și 

HCL nr. 63/2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am cerut din ședința trecută orice 

Hotărâre de Consiliu Local care nu este accesibilă consilierilor locali să fie adusă la 

cunoștință prin mapa care ne parvine cu 5 zile înaintea ședinței de consiliu local.” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „am reușit și 

am salvat toate Hotărârile Consiliului Local adoptate din 2006, sunt disponibile în 

format electronic, acesta este motivul pentru care nu le-am atașat. A fost un scurt-

circuit undeva în sistemul informatic, le-am salvat pe toate începând cu 2006 puteți 

verifica și acum sunt postate pe site-ul Primăriei.” 

 

Dl. consilier Daniel Ungureanu „nu particip la vot.” 

 

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

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 280 

 

 

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

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9091/09.02.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire locuință, anexă și 

împrejmuire” Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 10092/1N. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 281 

 

 

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

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 41149/12.06.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Retail 

Park Focșani și împrjmuire” Focșani, generat de imobilele amplasate în str. 

Brăilei nr. 102, nr. cad. 9826N și 777/4N. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 282 

 

 

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

înființării și alegerii formei de gestiune a Serviciului public de salubrizare în 

municipiul Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „am citit cu atenție acest proiect și am văzut că 

trebuiesc făcute delegări și paradelegări și nu înțeleg pentru ce să ne asociem cu o 

comună săracă totuși care nu aduce plus valoare pentru Focșani și locuitorii săi. 
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Grupul PNL are ca obiectiv atragerea de fonduri europene și modernizarea a aceea ce 

există în momentul actual. În momentul de față Primăria nu are nici o viziune de viitor, 

ci doar un amestec de muncitori, unii calificați, alții necalificați fără nici o logică și 

multe gânduri ascunse., nu putem vota așa ceva.” 

 

Nu mai  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 283 

 

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

modificarea HCL nr. 30/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin 

Consiliul local Focșani cu Comuna Golești prin Consiliul local al comunei Golești, 

în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul 

de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, cu modificările 

ulterioare . 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci în acest proiect, am văzut deși în titlu nu 

scrie, am văzut scopul acestei asocieri, gestionarea în comun a serviciului de iluminat 

public și ornamental. D-le Primar nu vă mai gândiți la delegări și externalizări, pe noi 

noi ca focsăneni, nu ne interesează externalizarea banului public, pentru că de fapt la 

asta se ajunge, la extenalizarea banului public din bugetul Focșaniului. Deci ne 

interesează atragerea banilor la bugetul Focșaniului, nu de la bugetul Focșaniului. Se 

fac, pe dedesupt tot felul de chestii ca să se externalizeze, pentru a se da miliarde la 

alții. Noi nu votăm așa ceva.” 

 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 284 

 

 

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

modificarea HCL nr. 31/2014 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești 

județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de salubrizare menajeră de pe 

raza administrativă a municipiului Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, 

drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest 

domeniu, cu modificările ulterioare.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu mai  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 285 
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Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

transferului fără plată a bunurilor necesare desfășurării activității de salubritate 

stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP 

Salubritate S.A. Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” și 7 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 286 

 

 

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

personalului care realizează activitatea de salubrizare stradală de la Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 287 

 

 

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

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „am avea un amendament, la art. 2, va avea 

următorul conținut: prezenta hotărâre intră în vigoare la data semnării Contractului de 

delegare a gestiunii de salubrizare de către operator și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizarea Localităților Focșani și Golești, 

județul Vrancea, dată cu care se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 105/2017, cu modificările și completările ulterioare.” 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier și se aprobă cu 12 voturi  

„pentru” și 9 voturi „abținere”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  „pentru” și 8 

voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 288 

 

 

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

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 289 

 

 

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

mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea 

serviciului de iluminat public în municipiul Focșani, precum și exercitarea 

atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în 

acest domeniu. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „în acest proiect se mandatează Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare pentru locuitorii localităților 

Focșani și Golești să exercite pe seama și în numele nostru, consilierilor, dreptul de a 

delega serviciul de iluminat public al municipiului Focșani. Art. 5, studiul de 

oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din Focșani 

va fi pus la dispoziția Asocieției de Dezvoltare Intercomunitară  pentru demararea 

procedurilor de demarare a gestiunii de iluminat public. Citesc din proiect că nu are 

toată lumea posibilitatea. Deci o delegare similară a avut loc către Direcția de 

Dezvoltare și acum avem în Gradina Publică, avem o locomotivă care produce mici, 

exact la fel s-a întâmplat atunci, ați spus că nu se va întâmpla nimic. Dl. doctor care a 

fost director la DSP este bine, nu se va întâmplat, d-le doctor același lucru se va 

întâmpla, cu delegarea. Știu că ați luat-o pe toate părțile să scoateți, să externalizați 

serviciul de iluminat public, urmează cel de salubritate, urmează spațiile verzi și altele, 

privatizați Primăria. Noi nu putem vota acșa ceva. Primăria trebuie să se ocupe de 

cetățenii municipiului Focșani.” 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „d-le consilier, am anunțat și eu același lucru cu ce 

s-a întâmplat în parc. Nu pot lua eu măsuri, nu mai sunt director la DSP. În schimb cu 

acest proiect despre care vorbim, dacă dumneavoastră, grupul PNL sunteți împotriva 

cetățenilor, noi nu putem fi, ne pare rău, asta este. Vă convine sau nu trebuie să găsim 

o formulă astfel cetățenii să aibă lumină.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „mă uit de la proiectul de la punctul 33, până la 

punctul 41, 42, ușor, ușor ne ducem spre externalizare. Eu vroiam să fac o paranteză, 

ce a spus și colegul dl. consilier Tănase, domnule facem și repetăm ceea ce s-a 

întâmplat în Grădina Publică,  noi am discutat în ședința de comisie că nu vom da acel 

foișor către un agent economic, știu că am deviat de la subiect. Dar eu personal cred că 

se va întâmpla  cu iluminatul exact ce ați făcut și cu Grădina Publică. Dacă îmi 

permiteți eu vreau să vă dau niște poze, dacă tot sunt și colegii din presă aici, să vedeți 

ce se întâmplă în parc, așa se va întâmpla și cu iluminatul public.” 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „sincer nu înțeleg, eu nu vă 

permit să vă ridicați. Dacă mai faceți chestia asta,  îmi rău să vă spun, dar eu de data 

aceasta vă sancționez. Acesta este tupeu și obrăznicie.. 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „d-le președinte de ședință deja au o sancțiune, 

deja le-am atras atenția data trecută.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le secretar care este 

sancțiunea pe care o punem aplica?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „amendă.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ajungem și acolo pentru că 

nu menținem o ordine și disciplină. Eu nu am mai pomenit așa ceva.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „cu iluminatul acesta public este o întreagă poveste 

și o întreagă tevatură. Eu am mai propus de la acest microfon, să se desfacă, să se 

disocieze acest proiect în două proiect, unul de iluminat public și să se rezolve odată 

pentru totdeauna acest iluminat și celălalt proiect pentru iluminatul festiv și ce-o mai 

fi. Nu s-a putut și mi s-a spus că nu este legal. Pe de altă parte s-a motivat că Primăria 

nu poate angaja electricieni de înaltă calificare necesari în autorizarea lor de a realiza 

asemenea lucrări. Acum legea a fost promulgată, am înțeles că salariile s-au modificat, 

eu spun că se poate încerca angajarea unor muncitori capabili să facă acest lucru și 

acest serviciu de iluminat care este destul de important să rămână în cadrul Primăriei. 

Pentru că eu consider că lucrurile s-ar desfășura mult mai bine.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „a vrea să vă răspund chiar 

eu, cu tot respectul vă reamintesc faptul că această discuție am purtat-o de nenumărate 

ori, mai ales la comisii. Noi am încercat de cel puțin 4 ori, am scos posturile la 

concurs, pe salariul de 1000 lei nu a venit nici un electrician să știți.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „se poate modifica salariul acum, există această 

posibilitate.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „conform regulamentului 

Consiliului Local, sectiunea a V-a, răspunderea aleșilor locali, art. 109, punctul 1, 

încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, a 

prevederilor Legii nr. 393/2004 privind statului aleșilor locali cu modificările și 

completările ulterioare și a prezentului regulament, atragere aplicarea umătoarelor 

sancțiuni: retragerea cuvântului până la sfârșitul ședinței d-le consilier Filimon și 

vorbesc foarte serios. Sunt și alte sancțiuni, am dat cea mai finuță sancțiune, până la 

sfârșitul ședinței nu mai aveți dreptul la cuvânt.” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu uitați grupul consilierilor PNL 

reprezintă interesele cetățenilor municipiului Focșani, faptul că dumneavoastră faceți 

acest abuz, credeți-mă că este .... Apropo de iluminat pentru că eram la proiectul cu 

ilumanatul vroiam să vă spun, nu știu dacă dl. Primar știe există departamentul de 

fonduri europene, de proiecte, în cadrul Primăriei care este inactiv, care știm foarte 

bine... Departamentul de fonduri europene de la 3-4 angajați cât au avut anterior, 

numărul personalului se ridică la 7 în momentul de față. Dumneavoastră știți că există 

fonduri europene prin programul operațional regional pentru serviciul de iluminat 

public? De ce trebuie să-l externalizăm?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „sincer, nu răspund la o 

asemenea provocare și vă spun îmi pare rău că sunt în fața camerelor, dar ar fi o 

mișcare inteligență pentru că totți facem parte dintr-un partid politic, ar fi o mișcare 

politică inteligentă să votați acest proiect, ca focșănenii să aibă lumină, pentru că nu 

au.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este o provocare, este un fapt real. De 

ce?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „din vina voastră.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „pentru că se întrerupe la comandă lumină 

în oraș spunând că grupul consilierilor PNL, este de vină? Scuzați-mă, vă rog frumos, 

toată lumea vuiește că li s-a transmis acest lucru. Și în Primărie s-a întâmplat acest 

lucru, au venit oamenii să-și plătească taxele și s-a oprit lumina intenționat spunând că 

din cauza grupului PNL. Despre ce vorbim, d-le președinte?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „tocmai, despre ce vorbim? 

Votați start-up-ul la iluminat.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „înainte de 

ședința aceasta mi-am propus să nu dau curs unor provocări iluzorii și hilare ale unor 

„Gică contra” să-i numim așa, pentru tot ceea ce se face în municipiul Focșani. Măsuri 

de privatizare, domnilor consilieri măsurile de privatizare sunt de dreapta, unu. Doi, 

tocmai acesta a fost argumentul pentru care am solicitat să avem un operator licențiat 

ca să putem atrage fonduri europene. Bine ați venit în lumea noastră. În  sfârșit v-ați 

dat seama și dumneavoastră care este scopul  pentru care noi ne zbatem să găsim un 

operator licențiat. Pentru că noi nu am îndeplinit condițiile a trebuit să găsim un 

operator înregistrat, un operator licențiat care să gestioneze iluminatul public, este 

condiție minimă obligatorie pentru a accesa 5 milioane de euro pentru îmbunătățirea 

iluminatului public, iar dacă dumneavoastră faceți afirmații nefondate, fără să cereți 

măcar un raport al biroului de proiecte din cadrul Primăriei, jicniți fără nici un drept. 

Sunteți în totală eroare și se vede încă o dată cât de împotriva mea și a Consiliului 

Local  și a aparatului de specialitate care vă spun sincer, chiar muncesc. De când eu am 

venit aici, eu chiar cred că muncesc și dumnealor pot să confirme. Iar faptul că am 

acordat niște salarii mai mari directorilor, șefilor de servicii, șefilor de birouri le-am 

dat pentru că le cer, iar oamenilor ca să le ceri trebuie să le dai. Nu obții performanță 
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de la un salariat care obține 3.000 lei în contextul în care în mediul privat ar putea 

obține pentru un proiect pe fonduri europene ar putea obține de 10 ori mai mult. Este o 

lege care a fost votată de Parlamentul României pe care noi astăzi am aplicat-o. Pe de 

altă parte mulțumesc încă o dată consilierilor locali că s-au gândit la focșănenii care ar 

fi putut beneficia de bazele sportive pe care vroiam să le construim în curtea Liceului 

cu Program Sportiv, dacă erați de acord să transferăm acele terenuri de la Liceul nr. 1 

la Liceul cu Program Sportiv pentru a demara construirea acelor baze sportive de care 

trebuie să se bucure atât sportivii de la acest liceu, cât și focșănenii, este vorba de 3 

terenuri de tenis din care unul acoperit, este vorba de 2 terenuri de sport 

multifuncționale, handbal. Baschet, volei și chiar minifotbal, dar vă aduc la cunoștință 

dragi consilieri, chiar dacă ați fost împotrivă eu împreună cu aparatul de specialitate 

vom lua decizia să continuăm aceste investiții  și le vom da în administrare Liceului 

Sportiv în momentul în care să De-a Dumnezeu să se aprobe noul cod de procedură 

administrativă prin care cu 2/3 nu o să mai fie nevoie să votați dumneavoastră atâta 

timp cât noi avem bugetul cu jumătate +1, iar cele 2/3 votăm de fiecare dată când se 

modifică patrimoniu. Se vor păstra, dacă merge propunerea respectivă, 2/3 doar pentru 

vânzări și cumpărări de bunuri din patrimoniu și atunci dragi colegi o să vă spunem, 

prezența la ședințele Consiliului Local, nu este obligatorie.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar, în primul rând nu 

dumneavoastră îmi dați cuvântul în ședința de Consiliu Local, nu uitați că 

dumneavoastră aveți calitatea, statutul de invitat, noi avem calitatea de consilieri locali, 

dumneavoastră vă subordonați Consiliului Local. 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu mă 

subordonez dumneavoastră.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „Consiliul Local este legislativ, Primăria 

este executiv.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga„d-na consilier suntem la 

proiectul de la punctul 40, aveți ceva de comentat în legătură cu acest proiect? 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da și vreau să-i spun d-lui Primar, pentru 

că a spus că fac afirmații nefondate, credeți-mă că eu știu ce vorbesc.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „haideți să dicutăm la diverse 

problema aceasta.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, aduce jicniri consilierilor locali, 

scuzați-mă eu nu fac acuzații nefondate.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „era foarte simplu să cereți 

un raport a serviciului.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ca să vă mai 

completez, datorită muncii colegilor de la biroul de fonduri europene, Ministerul ne-a 

acordat o finanțare de 1,5 milioane lei pentru a doua etapă de termoficare, vă dau 

câteva exemple pentru că ați jicnit efectiv munca colegilor de la biroul de fonduri 

europene și nu permit  pentru că ei chiar muncesc. Dar dacă dumneavoastră aveți mai 

multe cunoștințe, care veniți o dată pe lună în Primărie atunci asta este.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să fac o remarcă d-le președinte, se 

cunoaște că dl. Primar este șeful dumneavoastră că nu-i mai dați cuvâtul, intră direct, 

și-l ia singur. Dar revenind la subiectul de astăzi, s-a spus că Primăria Focșani nu poate 

să obțină licență că îi lipsesc 2 electricieni, credeți că este cineva care crede acest 

lucru? Dacă la ora actuală la nivelul Primăriei Focșani se cheltuie în jur de 4-5 

miliarde lei pentru iluminatul public, externalizarea înseamnă 40 miliarde. Crede 

cineva chestia aceasta?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu știu că și dumneavoastră 

credeți acest lucru, crede altcineva care nu vă lasă să votați.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dumnevoastră aveți grijă de cum prezidați acolo 

ca și președinte.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am făcut referire la departamentul de 

fonduri europene de proiecte strict la iluminatul public, nu s-a văzut nici o activitate în 

acest sens, despre asta era vorba.” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este vreo axă 

deschisă și eu nu știu?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mai mult decât atât noi am candidat ca și 

consilieri locali, dumneavoastră ați canditat ca Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de asta eu nu am 

vrut să fiu în funcția de consilier local pentru că eu nu vroiam să fiu ca și 

dumneavoastră, eu am candidat pentru totul sau nimic, pentru focșăneni sau nimic, 

pentru mine asta a fost deviza. Eu nu m-am ținut cu dinții de o funcție de primar sau de 

o funcție de consilier.” 

 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 290 

 

 

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

mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea să exercite dreptul 

de a pune la dispoziție sistemul de utilități publice aferent serviciului de iluminat 

public în municipiul Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

  

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 291 

 
 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

inițierii procedurii de preluare a Stației de asfalt din patrimoniul CUP 

SALUBRITATE S.A. Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „eu vreau să adaug doar două fraze. Este vorba în 

acest proiect de stația de astfalt, trecerea ei de la CUP Salubritate și eu aș spune că nu 

este cazul pentru că dl. director de la CUP Salubritate, după cum îl știm și îl cunoaștem 

cu toții este un om deosebit de destoinic a făcut multe cu mâna lui acolo în această 

societate comercială, inclusiv a pus pe picioare această stație de astfalt și cred că este 

bine ca cel care a creat ceva să-i fie lăsat să-l crească mai departe. Nu cred că este  

momentului șă nici cazul să dăm această stație de astfalt în alte părți pentru că va 

ajunge rău de tot. Propunerea mea este să rămână tot acolo.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

sunteți în asentimentul meu pe o parte, am propus inițial acest proiect, la propunerea 

din ședința de data trecută, dacă vă amintiți că dl. consilier Buzoi a venit cu 

propunerea ca străzile din municipiul Focșani să fie date în administrarea SC CUP 

Salubritate. Având în vedere că pentru SC CUP Salubritate urmează o perioadă destul 

de încărcată am considerat ca aceste servicii să nu fie toate numai în sarcina d-lui 

director Profiroiu pe care vreau să-l felicit pentru toată activitatea pe care dumnealui o 

desfășoară. Stația de astfalt pentru a funcționa are nevoie de un anumit număr de 

angajați care din consultările cu dl. director pe timp de iarnă știm foarte bine 

dumnealor nu sunt utilizați. Având în vedere faptul că s-au aprobat proiectele prin care 

au fost trecute în administrarea SC CUP Salubritate inclusiv serviciile de deszăpezire, 

din discuțiile purtate cu dumnealui m-a asigurat că acest personal care deservește stația 

de astfalt pe timp de iarnă poate fi utilizat la deszăpezire, astfel având un surplus de 

personal ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru foate ok și drept pentru care 

consider acest proiect  că nu-și mai are rostul. Este mai bine să le dăm un loc de muncă 

decât să-i trimitem în șomaj pe timp de iarnă, iar noi să nu avem destulă forță de 

muncă. De aceea nu facem externalizări, facem societăți comerciale care aparțin 

Consiliului Local și care chiar muncesc pentru cetățenii municipiului Focșani.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „pe mine mă uimește un lucru, îi dăm iluminatul 

d-lui Profiroiu de la CUP Salubritate și îi luăm stația de astfalt care stație de astalt care 

este o uzină în care nu oricine lucrează acolo. Acolo lucrează niste oameni care se 

pricep și îl dăm la Direcția de Dezvoltare unde sunt măturători. Pentru mine este o 
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chestie pentru care trebuie să-ți faci cruce. Dar dacă așa se dorește... Părerea mea este 

că stația aceasta va trebui să dispară, probabil asta este în plan.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu ați înțeles 

nimic d-le consilier. Având în vedere că au trecut aceste servicii și am spus foarte clar, 

acea stație trebuie să rămână la CUP Salubritate. Care este problema, nu înțeleg? 

Trebuie să spun negru pe alb, ca la grădiniță. Dragi colegi nu votați proiectul pe care  

l-am propus eu, vă mulțumesc.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „Primarul municipiului 

Focșani vine în fața dumneavoastră cu o ordine de zi cu un număr de 46 proiecte.” 

 

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

21 voturi  „abținere”. 

 

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „pentru acest proiect la SC Transport Public Local îl 

propunem pe dl. Claudiu Nica, este consilier județean, este un tânăr care promite, de 

perspectivă.” 

 
Dl. consilier Claudiu Dobre „propunem pe dl. Alexandru Miștoiu, inginer.” 

 

 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la SC ENET SA Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe dl. Săcăluș Gabriel Mihai, 

auditor, este director în cadrul Consiliului Județean Vrancea 

 

Dl. consilier Claudiu Dobre „grupul PNL propune pe dl. Gheoca Cornel, 

jurist.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga solicită propuneri pentru 

comisia de numărare a voturilor. 
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Dl. consilier Radu Nițu „propun pe d-nii consilieri Ionuț Filimon, Mihai 

Nedelcu și Mihai Petruț.” 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire 

a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „la propunerea de  modificăre a art. 16, din 

propuneri, modificări, completări asupra proiectului de hotărâre privind modificarea 

anexei la HCL 140/2010 se modifică alin. 2, care va avea următorul cuprins: excepție 

la alin. 1, al art. 16, fac fermele zootehnice autorizate, societățile comerciale care au ca 

obiectiv de activitate creșterea și sacrificarea animalelor, precum și cartierele 

Mîndrești, Lamoniul și parțial Obor, cartierul Obor fiind detaliat conform schițelor 

anexate, delimitarea începând de la str. Vrancei și str. Mărășești înspre nord până la 

limita terenurilor extravilane.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este discuția pe care am 

purtat-o și ieri în comisie, s-a adăugat de fapt și zona Obor, la cerințele cetățenilor care 

au foarte mult teren agricol în aceată zonă.” 

 

Nu mai  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 294 

 

 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 295 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vedeți câtă bunăvoință și 

înțelegere. Înțelegem nevoile copiilor noștri care trăiesc în municipiul Focșani, salutăm 

inițiativa grupului PNL de a iniția acest proiect de hotărâre, lucru care vroiam să-l 

facem și noi, dar ne-ați luat-o înainte și am recunoscut, am fost corecți și v-am dat 

întâietate. Sper să marcați acest moment.” 
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 Se prezintă punctul din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 514 din 

data 22.12.2016 privind însușirea studiului pentru definirea zonelor unitare de 

încălzire din municipiul Focșani și stabilirea zonelor unitare de încălzire din 

municipiul Focșani alimentate cu energie termică în sistemul centralizat al 

municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „eu m-aș bucura dacă s-ar repara greșeala care s-a 

făcut acum câteva luni prin votarea unui proiect de hotărâre prin care se punea 

monopolul asupra cetățenilor din municipiul Focșani. Cred că dacă se votează aces  

proiect, se revine la o normalitate. Noi v-am spus și atunci că nu este corect, dar să 

sperăm că mintea cea de pe urmă va reveni.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „fac apel la colegii mei consilieri să votez acest 

proiect de hotărâre pentru că așa cum știți și dumneavoastră Focșaniul fierbe. Fierbe 

pentru că sunt foarte mulți cetățeni care nu-și permit să plătească o asemenea factură la 

ENET, au pensii foarte mici, factura la ENET este foarte mare depășindu-le veniturile. 

Că acest proiect se votează sau nu ENET-ul nu pierde nimic, nimic nu se schimbă, 

pentru că din punct de vedere legal așa cum am spus și în ședința trecută Legea 325 

spune clar, chiar foarte clar, modalitățile de debranșare, numai că acest proiect cu 

zonele unitare de încălzire a fost greșit interpretat, greșit înțeles, manipulat și altele. Ca 

atare vă rog foarte mult să votați acest proiect.”   

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „d-le consilier pe lângă faptul că se pierd niște 

bani, din câte știu ați fi într-un conflict de interese cu acest proiect chiar dacă 

dumneavoastră l-ați inițiat și cred că din cauza faptului că suntem buni colegi o să fim 

de partea dumneavoastră de data asta și nu o să vă punem într-o situație jenantă.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „mulțumesc d-le consilier Nedelcu, eu nu sunt într-

un conflict de interese pentru că cetățenii nu se debranșează de la ENET-ul d-lui 

Merchea și se branșează la ENET-ul d-lui Bârsan. Nu am nici o calitate nici o afacere 

cu ENET-ul, nu am absolut  nimic,pur și simplu încercăm să reparăm ceea ce am 

greșit.” 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „nu putem să aruncăm 15 miliarde pe apa sâmbetei 

ca să nu votăm.” 

 

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

10 voturi  „pentru” și 11 voturi „abținere”. 
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Se reia punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

- D-nul Nica Claudiu   12     9   - 

- D-nul  Miștoiu Alexandru    9   12   - 

 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr.292 

 

 

Se reia punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la SC ENET SA Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

- D-nul Săcăluș Gabriel Mihai 12     9   - 

- D-nul Gheoca Cornel    9   12   - 

 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 293 
 

 

 

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul I al anului 2017, asistenți care lucrează în baza 

contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani; 

 Domnii consilieri iau act de acest raport. 

 

2. Informare privind obligaiile prevăzute în Legea nr. 184/2016 de completare și 

actualizare a Formularelor de intergritate aferente procedurilor de atribuire 

derulate în SEAP. 

Domnii consilieri iau act de acest raport. 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „știți foarte bine, am  

discutat-o și ieri la comisie adresa Instituției Prefectului Județului Vrancea, referitor la 

Hotărârea nr. 151/2017,că a fost reținut ca aspect de nelegalitate neîntrunirea 

numărului de voturi fiind încălcate prevederile art. 8 din OUG nr. 8/2007 și art. 6, alin. 

2 din  OUG nr.118/2006 și Hotărârea nr. 151/2017 va fi reanalizată în vederea 
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revocării, iar măsurile luate ne vor fi comunicate de îndată, semnează Prefectul 

Județului Vrancea. Luna viitoare în urma acestei adrese din partea Instituției 

Prefectului Vrancea vom iniția un proiect de hotărâre prin care vom revoca Hotărârea 

cu nr. 151/2017.” 

 

 

 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga: solicită înscrieri la cuvânt. 

Se înscriu d-nii consilieri Costel Bârsan, Emanuel Gongu, Radu Nițu, Neculai Tănase 

și dl. Sandu Mihai, dl. Toader Constantin. 

 

Dl. Secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „mi-am luat 

un angajament ca urmare a solicitărilor dumneavoastră cu privire la interpelări. 

Consider că v-am răspuns în termen și consider că dacă v-au parvenit răspunsurile și 

vă satisface ceea ce am trecut în înscrisurile respective vă rog să vă pronunțați pentru 

că există obligativitate ca la interpelările formulate să răspundem până la următoarea 

sau la prima ședință ordinară. Ați avut interpelări pe Trotuș, au fost polemici mari data 

trecută, v-am răspuns cu ajutorul colegilor de la investiții și toate celelalte probleme 

care au făcut obiectul interpelărilor. V-au fost trimise hârtiile, este așa? Da? Bine, vă 

mulțumesc!” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „voi încerca să fiu scurt pentru că am observat că 

vor fi destui care vor să vorbească. În primul rând stimați colegi aveți asigurată apa 

pentru toate ședințele ordinare care vor decurge până la sfârșitul anului, dacă 

dumneavoastră observați că nu aveți apă, aveți dreptul să cereți. Din aparatul tehnic 

mi-au promis că apa va rămâne doar pentru dumneavoastră. Mă adresez d-lui Primar 

cu rugămintea de a reduce de la serviciul urbanism d-le Primar, am mai vorbit noi, am 

mai avut o discuție, a reduce de la biroul d-nei Costin, toate certificatele de urbanism și 

autorizațiile de construcție pentru instalații pentru instalații și branșamente și rețele 

stradale. Pentru că deja s-a ajuns la circa 2 luni și jumătate până la eliberarea unui 

certificat de urbanim și este destul de mult. Am fost cu o comisie cu colegul meu dl. 

Radu Nițu și am inspectat pășunile ce aparțin de Focșani. În mare se prezintă foarte 

bine pășunile, cu excepția a două probleme referitor la pășunea de la Mîndrești-

Moldova aparține Chișinoiu Nicu este bine întreținută, problema că este o mizerie de 

nedescris acolo chiar la intrarea în localitate dinspre Șoseaua Surăii. Am rugat aparatul 

Primăriei să specifice așa ceva în procesul verbal, nu au specificat, bănuiesc că este o 

scăpare. De asemeni la o altă pășune de la Mîndrești-Munteni și au trecut Mîndrești-

Moldova, dar bănuiesc că și aceasta este o scăpare. În altă ordine de idei referitor la 

OG nr. 2 despre care am mai vorbit d-le Primar, am vorbit și cu dl. secretar astăzi dacă 

nu mă înșel, ori este o scăpare a legislativului, ori o greșeală de interpretare. Agenții 

constatatori nu întocmesc procese verbale de contravenție pentru că susțin ei legea le 

dă dreptul la 180 zile în care pot întocmi acest proces verbal, ori legea în interprearea 

mea  se referă la prescripția amenzii, la art. 13. Ar trebui lămurit acest aspect cu Poliția 

Locală.” 
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Dl. consilier Emanuel Gongu „voi fi cât mai scurt, avem și frumoase și urâte 

pe care trebuie să le prezentăm. Aș începe prin a felicita sportivii și vreau să fac câteva 

mențiuni la adresa câtorva atleți deosebiți. Nu știu câți știți din sală că avem campioni 

naționali, medalii de aur fără număr, la atletism, la marș, la ștafetă sunt niște fete 

deosebite, le-am cunoscut ieri, am fost și le-am vizitat. D-nii profesori Batog Marius și 

Alexandrescu Gabriel niște oameni deosebiți care muncesc foarte mult cu acești copii, 

avem un loc 18 mondial este un tânăr de 17 ani se numește Vasiliu Mihai, deci a fost 

în Kenia și a obținut locul 18 mondial. Avem un loc 4 european, d-ra Prisecaru 

Claudia, o fată deosebită, chiar dacă a avut probleme la un picior a reușit totuși să iasă 

pe locul 4 în Europa și chiar și-a îmbunătățit recordul cu 20 de secunde, ceea ce este de 

inimaginat, este ceva extraordinar. După care avem chiar un rezultat recent la judo, îl 

felicit pe dl. Borș Laris este campion balcanic, deci aur  balcanic, are 4 medalii de aur  

și una de argint. Este antrenat de dl. Grosu Stănică și ca să-l citez pe dl. Stănică ia 

bătut pe toți și ia bătut tare, inclusiv pe seniori. Deci acest tânăr a trecut la categorie 

superioară și a câștigat totul. Și mai avem încă un sportiv  deosebit se numește 

Burdușel Răzvan antrenat de dl. Surlă Iulian, la fel în Turcia a câștigat medalia de aur 

și la balcaniadă ce s-a desfășurat luna trecută și locul 2 național, sub 18 ani. Felicitări 

acestor care ne fac cinste și ne duc  medalii în oraș, în Focșani. Cu siguranță în calitate 

de vicepreședinte al CSM 2007 Focșani voi avea grijă ca acești sportivi să fie premiați 

la sfârșitul anului așa cum se cuvine, le muțumim astfel. Acum să trecem și la cele 

urâte, din păate știm toți că sunt și lucruri urâte în orașul Focșani. D-le Primar au fost 

și nu numai dumneavoastră pentru că dumneavoastră nu ați fost implicat în acest 

proiect, în cartierul Sud avem imense probleme cu apa. Când plouă pur și simplu 

străzile se inundă, zone speciale sunt lângă unitățile militare deci str. Echității, bl. M7, 

M8, nu au guri de scurgere, m-au sunt oamenii imediat după potop, m-am dus acolo și 

am constatat că este dezastru, apa nu se duce. Aceeași problemă este și în Aleea 

Stadionului, eram prezent când ploua foarte intens s-a umplus strada cu apă și toată 

apa s-a dus și a inundat Clubul Unirea și CSM 2007, toată aleea era plină de apă. M-

am uitat nu este nici o gură de canalizare nu funcționa și am întrebat un vecin din zonă 

ce se întâmplă acoo și mi s-a spus că atunci când s-a făcut lucrarea acel canal practic a 

fost omis. Am zis că este înfundat, am dat telefon la CUP, mi s-a spus că acel canal nu 

mai există. S-a încercat o  deviere a unei țevi și acea deviere s-a oprit în pământ, pur și 

simplu s-a oprit în pământ. N-ați vrea să fiți acolo să vedeți cum se circulă pe acele 

străzi, este sub orice critică, inundație la propriu. D-le Primar aș vrea să avem în 

vedere și faptul că natura s-a supărat pe noi, avem furtuni, ploi tot mai violente, copaci 

netoaletați, avem cazuri știm celebrul caz cu zăpada mieilor când au fost avariate multe 

mașini, chiar daună totală, ar trebui să mai toaletăm un pic acști copaci. Să găsim o 

soluție. Am văzut cei drept s-a început toaletarea în anumite zone, am  fost prezent, 

chiar în Bahne am văzut săptămâna trecută dacă nu mă înșel, dar sunt și copaci care 

ating, deci când vin rafale de vânt ating blocurile și apa care se scurge din copaci se 

prelinge pe bloc, vă dați seama ce imagine are acea fațadă. O altă problemă este despre 

iluminatul public, avem acea străduță care face legătura între B-dul București și str. 

Laminoului care nu este iluminată, este instalație, sunt stâlpi, am verificat, am zis că 

poate noaptea le dă drumu. Nu, sunt acolo parcate tir-uri, numai aseară erau vreo șapte, 

vă dați seama iluminat zero, sunt trenurile de marfă care straționează acolo, este negru 

total. Dacă s-ar putea face ceva ar fi o faptă bună din partea noastră. Cam atât, sunt 

foarte multe, dar le-am mai prezentat și directorilor și d-lui Primar, unele s-au mai 
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rezolvat, altele se rezolvă mai încet, dar să sperăm că se vor rezolva, ar fi un lucru 

foarte bun. Acum din păcate am constatat că noi ca și colegi aici și cu invitatul special, 

dl. Primar, se crează din ce în ce mai des se crează tensiuni între noi, aș vrea să credem 

că persoanele care ne-au votat, au votat oameni educați, civilizați, așa cum vrem să fim 

sau să părem. Este urât să țipăm să ridicăm glasul, vocea să aducem injurii, să facem 

acuzații de cele mai multe ori nefondate. Fac un apel la dumneavoastră să scimbăm 

oarecum atmosfera, suntem colegi aici, ne mai întâlnim și în cadrul privat, nu doar la 

ședințe, mai mergem pe teren vedem problemele oamenilor, mai ajungem puțin și ne 

înjurăm ceea ce nu este frumos. Sper că acum  cetățenii au ănceput să vadă că se 

transmite și live, părerea mea este că trebuie să schimbăm atitudinea și să arătăm 

întregii comunități că au votat niște oameni civilizați și cu maniere. S-a întâmplat 

incidentul de luna trecută, dl. Primar este invitatul nostru, să țipăm la dumnealui este 

totuși urât. D-le Primar și dumneavoastră ați greșit, vă rog să ma iertați, am văzut o 

declarație în presă a dumneavoastră în care ați acuzat greaua moștenire. Cu tot 

respectul pentru dl. Bacinschi și pentru dumneavoastră să știți că  eu nu sunt membru 

al vreunui partid politic, da, u am fost niciodată al PSD-ului membru sau simpatizant, 

dar vă spun dl. Bacinschi a avut 4 mandate și când ați acuzat greaua moștenire ați 

acuzat greșit, dumneavoastră și noi dealtfel nu am moștenit de la dl. Bacinschi, dl. 

Bacinschi a delegat toate atribuțiile de serviciu către un domn viceprimar, în ultimii 2 

ani de mandat. În consecință dl. Bacinschi nu a fost un primar rău, să știți, toți facem 

greșeli și dumneavoastră faceți greșeli și dumnealui poate a făcut, poate ar fi vrut să 

facă mai mult și nu a putut. Acum este mai ușor și cu fonduri europene, să accesăm să 

facem mai multă treabă și poate dumnealui a vrut să facă mai mult și poate nu a fost 

lăsat, asta nu avem de unde să știm. Atât dumneavoastră, cât și colegilor de aici haideți 

să facem un lucru, vor începe peste 3 ani campania electorale, haideți să lovim în 

contracandidații noștri  sau în persoanele care nu ne plac să lovim cu fapte nu cu 

vorbe.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „dl. consilier Gongu, colegul nostru are într-un fel 

dreptate, eu îi mulțumesc cumva, dar am o mică replică, după părerea mea, dl. Primar 

nu trebuie să-și asume greșelile, chiar moștenite, cei care au greșit să răspundă și să-și 

asume. Dânsul nu poate, din punctul meu de vedere prelua în cârcă niște greșeli, niște 

erori care au fost făcute de alții, nu mi se pare deloc corect. Sfatul meu este să și le 

asume pe ale dânsului și nu pe ale altora.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „eu nu țin minte ca dl. Primar 

să fi făcut acuzații de genul acesta, știu că și în timpul campaniei electorale se discuta 

despre continuarea activității și a proiectelor a d-lui Bacinschi, nimeni nu-l acuză aici 

pe Primarul Bacinschi. A fost Primar 4 mandate, am fost coleg cu dumnealui în 

mandatul trecut, a fost un om extraordinar de serios și chiar la vârsta dumnealui extrem 

de energic. Cred că dl. consilier Gongu ați înțeles puțin greșit.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „3 probleme aș avea. Prima problemă ar fi: a fost foarte 

bine inițiată procedura de dumneavoastră d-le secretar privind controlul pășunilor, 

privind întreținerea pășunilor și vreau să spun că foate bine au procedat și d-nele din 

aparatul Primăriei, am fost împreună cu dl. Bârsan, îmi pare rău că nu a fost și dl. 

consilier Filimon, a fost în concediu, pentru că văzând pe teren putem să ne dăm seama 
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concret și să vorbim la obiect, adică să nu facem niște interpelări sau niște discuții pe 

care noi nu le știm sau nu le-am văzut. Aceste pășuni s-au prezentat foarte bine, 

vroiam să-i spun d-lui consilier Bârsan că-l cunoaștem pe acest domn Chișnoiu, este 

din Mîndrești, noi suntem de acolo. Eu împreună cu dl. consilier Dobre dacă mai vrea 

să vină pe la Mîndrești am să încerc să vorbesc cu acest domn și cred că poate să 

organizeze acolo că nu este mare și este chiar proprietatea lui. Al doilea aspect d-le 

secretar s-a făcut un pas bun cu acele interpelări și răspunsuri, eu vă spun sincer sunt 

frumoase, sunt bune stufoase, au câte 4-5 hârtii în spate, dar nu sunt finalizate 

problemele. Eu am să fac o discuție la dl. Primar, o să merg la dumnealui, am un pareu 

cu dl. Grigoraș... vreau să vă spun că și astăzi a venit un cetățean din Mîndrești chiar la 

mine la școală, unde lucrez, sunt ceva probleme și aș vrea nu prin vorbe să spună că se 

a face, a trecut o lună și nu s-a făcut nimic, mi-a dat răspunsul concret, dar nefinalizată 

problema. Rugămintea noastră personală, chiar salut și sunt foarte mulțumit că într-

adevăr s-a pus punc și capăt cu salariazarea, adică cei care lucrează în aparatul 

Primăriei vor fi renumerați după munca și efortul pe care-l fac și aș vrea începând de 

astăzi cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local să ne facem datoria și să 

transpunem în practică cerințele cetățenilor că asta este menirea noastră și a 

consilierilor și a celor din aparatul Primăriei. D-le Primar am câteva probleme, i le-am 

dat d-lui Grigoraș niște hârtii, am să revin la dumneavoastră în birou să vorbesc.” 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „din greșeală am omis, aș vrea să-l felicităm cu 

toții că este prezent lângă noi aici pe dl. Mihai Petruț colegul nostru,  după cum știți a 

câștigat acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel un turneu de baschet sub 14 ani. A 

câștigat împotriva unor echipe foarte puternice din Europa. Felicitări și să sperăm că 

vom avea numai astfel de rezultate. Un antrenor deosebit” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „să mai spunem că a fost un 

turneu cu peripeții si aventuri?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acum câteva luni știu că se discuta, era un proiect 

de hotărâre prin care se propusese să se facă un fel de marea adunare națională a 

culturii, unificarea Ateneului cu Teatru. Slavă Domnului că nu s-a putut deși atunci 

eram mari speranțe în a face această transformare, dar eu spun că pentru focșăneni și 

pentru cultura vrânceană și focșăneană bine că nu s-a întâmplat acest lucru. Apoi vreua 

să vă spun că mă simt foarte dezamagit pentru faptul că acel proiect prin care se obligă 

că cetățenii Focșaniului nu au voie să se debranșeze de la ENET, deci este o măsură 

absolut nedemocratică și neconstituțională, cum vreți să o spuneți, eu sunt convins că 

nici unul dintre consilierii de față nu este branșat la ENET, toți v-ați debranșat de la 

ENET. De ce? Pentru că orice om are dreptul să beneficieze de un serviciu care-i 

convine, nu trebuie să obligi pe nimeni. Această măsură vine dintr-o origine 

îndepărtată a partidului dumneavoastră, adică de la comuniști, eu chiar am sperat că o 

să revenim la niște metode mai democratice, dar după cum se știe se votează politic. 

Sunt foarte mulți cetățeni nemulțumiți. D-le Primar îmi place că zâmbiți, așa este. 

Peste puțin timp o să discutăm și despre externalizările care doriți să le faceți. O să 

treacă timpul istoria va curge într-un fel, noi avem răbdare, peste o perioadă o să se 

delimiteze foarte mulți dintre cei care au votat, o să vedeți că o să se delimiteze că a 

fost o mare”bucurie”, dar asta este.” 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „nu vă iau cuvântul vreau 

doar să adaug ceva pentru că sunt obligat să o fac. Nu vreau să folosesc cuvântul acela 

că sunteți într-o eroare totală, dar sunteți pe aproape. Noi nu am interzis cetățenilor să 

se debranșeze, doar în anumite zone, unde infrastructura agentului termic, transportul 

agentului termic, a fost complet reabilitat, în rest cetățenii se debranșează. În rest puteți 

să-l întrebați și pe dl. Merchea se primesc cereri până la o dată, dacă nu mă înșel 15 

septembrie sau 1 octombrie pentru debranșare, în continuare, nu interzicem.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „este o măsură foarte democratică șă meargă așa 

cum spuneți dumneavoastră. În ceea ce privește fondurile europene că tot spuneați,    

d-le Primar aveți un an și ceva, eu nu știu nici un fond european, aduceți-ne și nouă la 

cunoștință că este normal să știm. Spuneți-ne ca să spunem și noi la cetățeni, uitați dl. 

Primar a început cu fonduri europene a făcut aia, a făcut aia, a făcut aia, eu știu doar că 

Unirea Principatelor și chiar vă rog să dați un răspuns la Unirea Principatelor după ce 

termin eu. D-le Primar dumneavoasră faceți ce vreți, eu vă întreb din partea cetățenilor 

că nu vorbesc așa ca să mă aflu în treabă. Cetățenii sunt foarte nemulțumiți ca o stradă 

să țină un an și jumătate. Vi se pare normal? Lăsați greaua moștenire. Eu vreau să vă 

spun așa, am votat acum câteva luni trecerea la Direcția de Dezvoltare a parcului de la 

Casa de Cultură și la ce am ajuns? Am ajuns că acolo este o locomotivă în care sunt 

mici, credeți dumneavoastră că bătrânii cei care vor să iasă să se plimbe acolo, părinții 

cu copii credeți că de aceea iese acolo, eu vă întreb și ne-ați promit atunci, că nu 

domnule nu o să se întâmple așa ceva, că aveați o firmă, nu vreau să-i dau numele 

acum, care a scăpat-o la o comisie și le-ați strâns imediat. Eu mă așteptam de la dl. 

doctor care a fost și director la DSP și președinte în Consiliul de administratie de la 

spital să aibe și el o poziție, să țină cont de cetățeni, de sănătatea cetățenilor. Deci 

acolo numai de sănătate nu este vorba, acolo mi se pare o țigănie. Eu am auzit la foarte 

mulți cetățeni că nu au nevoie de micii din Gradina Publică, nu au nevoie de micii 

aceia.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „astăzi de dimineață prin 

dispoziția Primarului am fost prezent acolo împreună cu Poliția Locală, activitatea s-a 

închis până săptămâna viitoare pentru a remedia cosul de fum. Nu face foc, are interzis 

prin contract. Âși va remedia problema și dacă va corespunde săptămâna viitoare îi 

vom da drumul, până miercuri este închis.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de câte ori v-am 

trimis acolo d-le Agache?” 

 

Dl. Tatian Agache „de 5 ori.” 

 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „este a doua oară când vă spun că am vorbit și eu 

cu dl. Primar, vă reamintesc că la Direcția de Sănătate Publică ese un coleg de-al 

dumneavoastră. De ce nu vorbiți cu dumnealui să ia atitudine, de ce vreți să iau eu care 

am fost director acum 9 ani.” 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „suntem la secțiunea a III-a 

declarații politice, nu acuzații politice.” 

 

Dl. Sandu Mihai „sunt ambasadorul forumului tinerilor din România, vreau să 

vă mulțumesc pentru votul dumneavoasră indifererent de culoarea politica, vis-a-vis de 

proiectul de la punctul 46. Am totuși un gust amar pentru că am văzut că în sală 

aparatul de specilitate mă caută pe facebook, nu știu cine a ordonat chestia aceasta sau 

dacă mi se caută nod în papură. De ce nu se respectă Legea 448/2006 referitoare la 

rampile de acces pentru persoanele cu handicap? De ce nu se sancționează acele 

instituții care nu au rampe de acces?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „aș ruga să menționați despre 

ce insituții este vorba pentru că noi Primăria municipiului Focșani avem o rampă 

modernă, un scaun electric care este pus la dispoziția persoanelor cu handicap de câte 

ori este nevoie. O să luăm măsurile necesare și o să vă transmitem și un răspuns în 

acest sens.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „îmi pare bine că mi-ați dat cuvântul, nu am să vă 

țin foarte mult, dar dați-mi voie să abordez iarăși acel subiect cu Grădina Publică. 

Inevitabil v-am dat și acele fotografii totuși aș vrea de la dumneavoastră un răspuns și 

de la colegii noștri, trebuie să înțelegem și cu siguranță trebuie să acceptați faptul că cu 

siguranță s-a făcut o greșeală și trebuie să vi-o asumați, fiindcă ce se întâmplă acolo în 

Gradina Publică vis-a-vis de locul de joacă pentru copii să știți că nu este ok. Eu merg 

mai tot timpul acolo și văd ceea ce se întâmplă. Acea unitate publică, sunt insitutții 

abilitate care vor face verificări, dar consider că unitate de alimentație publică trebuie 

să îndeplinească niște criterii, vorbim de vestiar, filtru, circuitul produselor finite, nu 

cred că acea unitate le îndeplinește, dar v-am spus sunt instituții care pot face control. 

Dați-ne un răspuns aici dacă și în ce fel se va remedia acea greșeală, pentru că trebuie 

să vi-o asumați, este greșeala dumneavoastră, acolo este o cârciumă în Grădina 

Publică. Barem dacă o făcea cu bun gust, vă spun că merg acolozilnic cu copilul, este 

execrabil, vă rog frumos să mă înțelegeți, am să vă înmânez și o petiție, sunt 300 de 

mămici care au făcut o petiție on-line vi-o dau și dumneavoastră nu vreau să intru mai 

mult în subiect, dar consider că ar trebui să luam poziție vis-a-vis de acea unitate. Vă 

rog frumos haideți să găsim o soluție să se mute de acolo. Acolo era cândva și clubul 

șahiștilor și ei sunt supărați pentru că dat fiind faptul că s-a făcut o cârciumă. Nu este 

ok ce se întâmplă, vă rog frumos să mă înțelegeți și nu vorbesc în numele meu 

personal, ci în numele cetățenilor și a părinților, tocmai acum recent le-au adus toalete, 

este o chestie de vreo săptămână, până acum își făceau nevoiele pe copaci, nu este ok.” 

 

Dl. Toader Constantin, președintele partidei romilor din județul Vrancea 

„bună ziua d-le Primar, d-nilor consilieri, stimați cetățeni ai municipiului Focșani. D-le 

Primar legat de comunitatea romă atât din str. Revoluței nr. 16 și 17, blocul G2 din 

Cartierul Bahne, observăm cu ochiul liber că de când ați intrat în funcția de primar nu 

aveți altceva decât cu această comunitate. Vă rog foarte frumos dacă se poate și rog și 

consilierii locali să luați o inițiativă clară așa cum am și rugat de altfel să se facă o 

comisie în care să puntem selecta anumite persoane, adică nu putem să-i băgăm pe toți 
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în aceeași oală. Am ajuns la ideea că nu faceți altceva decât discriminare între acești 

cetățeni.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „n-aș vrea să intru în 

polemici, dar dorința Primăriei municipiului Focșani, în frunte cu Primarul Cristi 

Valentin Misăilă își dorește ca acele blocuri în care locuiesc români și de diferite etnii 

într-adevăr să fie complet și când spun complet înseamnă interior-exterior, subsol, 

acoperiș, complet reabilitate. Dacă pentru dumneavoastră asta dă notă de discriminare 

atunci înseamnă, discriminare pentru restul cetățenilor din municipiul Focșani, cred că 

asta ați vrut să spuneți.” 

 

Dl. Toader Constantin „din punctul meu de vedere da. Și vă spun și de ce 

pentru că dacă s-au acumulat atâtea datorii la acești cetățeni de etnie romă, nu s-au 

acumulat pentru că au vrut ei, cineva care a fost în anii precedenți, a vrut lucrul acesta. 

Timp de 20 și ceva de ani au fost lăsați deizbeliște. Eu nu am venit să fac lege cu 

nimeni, dar îmi pun punctul de vedere ca și persoană reprezentativă a acestei minorități 

rome din județul Vrancea în care haideți să facem o selecție. Datoriile acumulate nu s-

au acumulat datorită lor, pentru că lor li s-a eliberat o adeverință de către Primăria 

municipiului Focșani în care spune clar, se adeverește prin prezenta faptul că „x„ 

locuiește fără forme legale. De  ce nu i-ați pus în regulă de acum 5 -10-15-20 de ani?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „asta a fost o problemă mai 

veche.” 

 

Dl. Toader Constantin „în discuția purtată cu dl. executor Țocu Dan sunt încă 

15 familii care vor fi executate, care vor fi date afară. Întrebarea mea este unde vor 

merge acei copii?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și vor mai fi. 

Când va veni forma finală a actului de control a Curții de Conturi să vedeți ce 

dispoziții ni s-au dat. Să recuperăm acele debite restante. Îmi spuneți și mie cum le voi 

recupera? Avem obligația conform Curții de Conturi să recuperăm debitele restante 

inclusiv cele generate de acești cetățeni care au stat abuziv, fără forme legale. Și care 

au creat debite iar noi riscăm în orice moment să avem conturile blocate de CUP SA 

pentru debitele restante, pentru care noi Primăria le înregistrăm și pe care pentru a nu 

ajunge în această situație să avem conturile blocare să nu mai putem face nici un fel de 

plăți, nici salarii, nici nimic altceva, va trebui să plătim din banii tuturor cetățenilor 

municipiului Focșani aceste debite restanteale cetățenilor care au ocupat acele blocuri. 

Si nu sunt numai cetățeni de etnie romă, că sunt majoritari, da, dar sunt și români, 

oameni care au locuit acolo. Nu mai vreau să spun cum au locuit, dar eu am spus de la 

bun început și știți că am avut de la bun început „n„ discuții pe chestiunea aceasta, 

pentru a găsi soluții, dar în același timp nu mai accept să se stea fără forme legale. Nu 

este posibil ca din 2008 până în 2016-2017 până când am luat măsuri acei cetățeni din 

blocurile respective să se fi alimentat cu energie electrică dintr-un sistem care nu a fost 

contorizat. Au vandalizat toate contoarele, s-au branșat care cum au știut, toată energia 

electrică a fost plătită de focșăneni, vi se pare normal? 

Dl. Toader Constantin „și de ce nu a luat măsuri proprietarul acelui bloc?” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am făcut acum 

procedura de branșare pe fiecare locuință.” 

 

Dl. Toader Constantin „reprezentanții acelor locuințe d-le Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „reprezentanții 

acolor locuințe sociale suntem noi, noi suntem proprietari.” 

 

Dl. Toader Constantin „dumneavoastră sunteți din 2016, din iunie. Din 2008 

până în 2016.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am constatat 

niște nereguli și pe care vreau să le pun, dar este greu unei comunități care s-a învățat 

cu o dezordine totală să fie pusă acum să facă ordine. Nu este normal ca el când își 

termină.... ce ar fi toți cetățenii municipiului Focșani când și-au strâns gunoiul din casă 

sau după masă sau de unde a vrut el să-l arunce afară pe geam? Mergeți în spatele 

blocurilor pe Revoluției să vedeți ce mizerie este acolo de nedescris. De fiecare dată eu 

trec în fiecare seară pe acolo și văd ce se întâmplă. Au devastat robineți, au furat țevi, 

curge apa ca la cascadă în tot blocul acela.” 

 

Dl. Toader Constantin „de ce nu ați luat inițiativă dumneavoastră de când ați 

venit aici?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „le-am reparat și 

de fiecare dată le-au distrus.” 

 

Dl. Toader Constantin „de ce nu ați luat inițiativa de când ați venit să puneți un 

administrator de bloc? 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce să facem? 

 

Dl. Toader Constantin „să puneți un administrator de bloc.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce să facă 

administratorul de bloc? Au sărit la mine domnule, au venit după mine noaptea cu bâta 

când am pus doi polițiști locali. I-am pus să se ducă să vadă de ce urlau la ora 1 

noaptea, urla muzica într-un bloc acolo. Toți ceilalți vecini din jurul blocului se plâng 

de chestiunile acestea, dar le este frică că vezi dragă Doamne sunt de etnie romă. Mie 

nu-mi este frică să știți și iau măsuri. Prin Hotărârea pe care am dat-o am spus foarte 

clar am instituit un criteriu foarte clar de departajare, da. Vreau să fac ordine, iar cei 

care au obligații restante la bugetul local sau la furnizorii de utilități nu mai pot să 

beneficieze de nici un fel de locuință socială. Piața imobiliară este liberă sunt foarte 

multe imobile care sunt goale și care pot fi închiriate. Nu scrie nicăieri că suntem  

obligați să le acordăm locuințe.” 

 

Dl. Toader Constantin „Legea 292/2011 a asistaților sociali da.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „le acordăm toate 

facilitățile, ați văzut am intrat într-un program cu ROMACT-ul care este program pe 

fonduri europene în care noi stăm și discutăm și căutăm soluții. Acum avem alocați  

bani tot prin rectificarea bugetară pentru a elabora strategia de locuire. Avem atât de 

multe proiecte pentru acești etățeni devaforizați, dar trebuie să înțeleagă și dumnealor 

că trebuie să se supună acelorași legi și reguli ca toți cetățenii din municipiul Focșani.” 

 

Dl. Toader Constantin „am spus-o și am repetat-o de foarte multe ori, sunt 

drepturi și obligații pentru fiecare cetățean, indiferent de etnie.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și atunci despre 

ce vorbim, care este nemulțumirea?” 

 

Dl. Toader Constantin „vorbim despre incluziunea socială.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le Toader 

Constantin explicați-mi și mie concret care este nemulțumirea dumneavoastră? Că     

v-am lăsat să locuiți și nu ați plătit un leu curent timp de 10 ani? Că v-am lăsat acolo să 

devastați bunurile? Că v-am lăsat de fiecare dată să spargeți ușile.” 

 

Dl. Toader Constantin „mă bucur că vă asumați că i-ați lăsat.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu nu mai vreau 

să-i las, care este nemulțumirea dumneavoastră? 

 

Dl. Toader Constantin „nemulțumirea este că nu a luat inițiativă și fost 

conducere în care să-i puneți în regulă din timp.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu vreau să 

repar niște lucruri asta este.” 

 

Dl. Toader Constantin „acum cine este vinovatul, cine-i nevinovatul este 

romul? 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „iar 

transformarea acestor locuințe din fondul locativ în locuințe sociale cu care domnii 

consilieri PNL nu au fost de acord, dar mulțumesc consilierilor locali PSD cu inima și 

cu mintea deschisă și au înțeles ce vreau să fac. Avem posibilitatea prin programul 

operational regional să atragem fonduri europene pentru a reabilita integral aceste 

blocuri și pentru ca să le putem reabilita trebuiau să fie locuințe sociale, iar criteriile și 

modul de calcul de pe urma chiriei va fi mult mai bine conturat și vor beneficia de 

mult mai multe avantaje pentru că sunt locuințe sociale cu statut social și acolo chiar 

cei care sunt cu venituri foarte mici și au condițiile și îndeplinesc toate criteriile vor 

putea ocupa fără nici un fel de problemă, dar numai pe bază de contract și numai în 

condițiile în care își respectă toate obligațiile.” 
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Dl. Toader Constantin „să Dea Dumnezeu ceea ce v-ați pus în gând să se 

îndeplinească. Problema este în felul următor și eu sunt de acord ca acele persoane să 

fie puse în regulă, nu am spus că trebuie să stea neapărat abuziv acolo.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „știți care a fost 

prima întrebare a cetățenilor în momentul în care am dispus să se taie alimentarea cu 

energie electrică pentru că  nu aveau nici un contuar? Iar toată energia era plătită din 

iluminat public, apropo de ilumnat public. Știți care a fost prima întrebare? Domnilor 

dar ne puneți de acum să plătim curent? Și i-am întrebat, dar dumneavoastră nu trăiți în 

România? Unde trăiți? Dl. Varvara cu 480 milioane cu datorii la bugetul local care a 

avut incidentul  nefericit, a fost dl. viceprimar și a găsit, împreună cu Poliția și cu 

Parchetul s-au dus și au găsit că era branșat direct din stâlp.” 

 

Dl. Toader Constantin „d-le Primar eu nu am spus că cei care sunt vinovați să 

stea în aceste blocuri, dar am zis să facem o comisie și din partea noastră și din partea 

Agenției Naționale pentru Romi care face parte din aparatul guvernamental, în care să 

facem o comisie pentru fiecare familie în parte.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „păi asta facem  

noi nu trebuie să faceți dumneavoastră, dacă vreți să fiți prezenți observatori la 

momentul în care se vor analiza dosarele de solicitare a locuițelor socialevă invităm cu 

cea mai mare plăcere. Dacă ați făcut această solicitare suntem deschiși, suntem 

trasparenți, nu avem nici un fel de problemă. Și de fiecare dată la ședințele în care sunt 

repartizate locuințe din fondul locativ și acum mai nou vor fi din fondul de locuințe 

sociale, toți cei care sunt beneficiari vor fi invitați să-și prezinte situația. Iar Direcția de 

Asistență Socială și Medicină Școlară vor face anchetele necesare pentru a se vedea 

exact care este situația fiecărei familii defavorizate. Astăzi am avut întâlnire cu 

reprezentanții ROMACT și cu Consiliul de Administrație de la CUP SA și cu 

reprezentanții de la ENET pentru a se discuta soluții pentru acești cetățeni. Deci nu 

suntem indiferenți față de ei. Dumnealor ne tratează cu indiferență pentru că le cerem 

să fie disciplinați și să respecte niște legi și nu le respectă. Credeți-mă am fost și am 

vorbit cu ei acolo și sunt câțiva cetățeni care își fac veacul zilnic pe treptele Primăriei 

și nu i-am evitat niciodată șă știți. De fiecare dată, când vin eu fac câte o jumătate de 

oră de la trepte, de când cobor din mașină și până când reușesc să intru dincolo de 

gardian să pot să urc la mine în birou și stau de vorbă cu dumnealor în fiecare 

dimineață și discut și știu foarte bine problemele lor. 

 

Dl. Toader Constantin „mă bucur că sunteți un domn Primar comunicativ așa 

cum cunoșteam eu dinainte.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu am vrut cum 

a propus altcineva să mut biroul în fața Primăriei ca să ...., dar stau de vorbă cu 

cetățenii.” 

 

Dl. Toader Constantin „ceea ce ne dorim noi pe viitor să fim și noi informați la 

anumite lucruri pe care le dezbateți legat despre aceste persoane de etnie romă, că mi 

se pare un lucru benefic atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „avem un 

program ROMACT care are reprezentanți consilieri pentru etnia romă și care vin și 

stau de vorbă cu dumneavoastră. Tocmai de aceea ne-am angajat în acest proiect.” 

 

Dl. Bogdan Emilian Matișan „mulțumesc pentru cuvânt, vă vorbesc în calitate 

de cetățean al municipiului Focșani, evident că nu am putut să lipsesc de la această 

ședință, știți cât de mult îmi plac aceste ședințe de Consiliu Local și foarte greu m-am 

abținut să nu intervin,  chiar am avut uneori tendința să ridic mna să cer cuvântul, dar 

m-am abținut. Am vrut să iau cuvântul pentru că am constatat că în continuare se fac 

anumite confuzii cu privire la legătura între accesarea unor fonduri europene și 

serviciile de utilitate publică. Din câte am observat se spune, domnule luăm fonduri 

europene și ținem spre exemplu serviciul de iluminat public, îl ținem la municipiul 

Focșani, că rezolvăm problema. Stimați domni și doamne consilieri investițiile sau 

fondurile europene sunt folosite pentru investiții, nu pentru exploatare. Problema 

comunității noastre este că nu putem să asigurăm exploatarea din cauza faptului că nu 

avem licență. Cei 40 de miliarde pe care i-ați adus în discuție aici cu privire la 

cheltuielile pentru energia electrică, este vorba de consumul acestor becuri care ne 

luminează orașul Focșani și nicidecum alte cheltuieli. Adică chiar dacă se 

externalizează acest serviciu costurile, dacă nu se fac investiții evident, costurile cu 

iluminatul public vor fi tot acelea. În ceea ce privește zonele unitare, a fost astăzi un 

proiect de hotărâre a unui stimat coleg consilier, fost coleg cu mine consilier și aș vrea 

să fac din nou acea precizare faptul că stabilirea zonelor unitare de încălzire a stat la 

baza, acea Hotărâre de Consiliu Local de la vremea respectivă, a stat la baza cererii de 

finanțare pentru schimbarea acelei centrale. Angajamentul pe care comunitatea și l-a 

luat cu privire la aceste zone unitare  de consum a fost ferm la vremea respectivă. Dacă 

se ajunge în situația ca aceste zone unitare de încălzire să dispară atunci cu siguranță 

municipalitatea va datora toat investiția cu fonduri europene de la acea centrală și nu 

va mai putea accesa niciodată fonduri pentru reabilitarea tuturor rețelelor de 

termoficare din municipiul Focșani apropo am înțeles d-le Primar că sunteți cu cererea 

de finanțare aproape gata pentru următoarea tranșă, nu? Această chestiune probabil că 

a stat la fel, a fost document de bază.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „a fost analizați 

privind eficiența acestor investiții. D-na Costin ne poate spune mai multe detalii dacă 

doriți. În schimb dați-mi voie dacă tot ați ajuns la acest subiect... dacă mai aveți ceva 

de spus?” 

 

Dl. Bogdan Emilian Matișan „da, imediat termin, dacă tot s-a adus aici în 

discuție subiectul datoriilor istorice ale unor cetățeni de pe raza municipiului Focșani 

din unele locuințe, proprietar fiind Primăria Focșani, astăzi CUP SA a avut o 

întrevedere cu ROMACT-ul și cu reprezentanții administrației publice pentru căutarea 

unor soluții. Acolo ROMACT-ul și-a notat absolut toate problemele care există și la 

CUP și problemele care există cu cetățenii care au această problemă, urmând ca ei să 

propună un plan de măsuri, iar această asociație ROMACT să devină un mediator între 

acești cetățeni și comunitate. Dar trebuie înțeles un lucru, un lucru pe care l-au 

subliniat și dânșii, cine consumă trebuie să plătească. Nu este nimeni dator să plătească 
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consumul altuia. Suntem într-o situație în care nu ne putem permite animite lucruri, 

este adevărat, dar să consumăm încet, să consumăm puțin, să consumăm exact cât 

putem să ne permitem, nu să facem risipă. Nu numai cei de la CUP se plând, nu numai 

apa curge în neștire  și când curge apa în neștire așa curg și banii din buzunarele 

focșănenilor. Haideți să găsim o soluție împreună pentru că așa chiar nu se mai poate. 

Vă mulțumesc!” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „referitor la locuințele din fondul locativ 

de stat și tranformarea lor în social pot să-i spun d-lui Primar și atât să-i răspund și     

d-lui Toader Constantin  că soluții se găsesc dacă se vrea să se găsească evident. Si 

anime, se paote întocmi contract de chirie  pentru fiecare familie care locuiește acolo, 

obligativitatea prin contractul de închiriere este de a încheia contracte cu furnizorii de 

utilități și atunci dumnealor vor fi direct răspunzători de ceea ce consumă acolo și nu 

Primăria. În situația în care rămân în fondul locativ de stat  ele pot fi cumpărate. Vin 

bani la bugetul local. În momentul în care le tranformăm în social acelea nu se vor mai 

putea cumpăra in veci vecilor. Mai este iarăși un lucru foarte bun dacă dumnealor ar 

rămâne cu locuițele la fondul locativ de stat prin faptul că 25% din dumnealor plătesc 

chiria din venitul pe care îl declară și dacă este un venit mai mic plătește 25% din acel 

venit, la social este 25% indiferent de venitul pe care îl ai, iar acum cei cu handicap 

sunt scutiți de la plata acestei chirii, așa că haideți să găsim măsuri pentru a putea fi 

păstrate la fondul locativ de stat și atunci dumnealor vor fi mulțumiți și Primăria dacă 

se implică.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „este vorba de 10% din 

venitul declarat nu 25% acum. Facturile de care spuneți dumneavoastră noi am 

încercat și am reușit momentan, doar la CUP SA, mă refer aici la apă canal, să le 

întocmim facturi individuale, vor urma prin investițiile pe care le facem si s-au 

demarat ca fiecare să obțină și să semneze un contract individual de furnizare a 

energiei electrice și bineînțeles urmează cu toate și cu toți furnizorii de utilități din  

municipiul Focșani. La primul punct pe care l-ați explicat și spuneați de posibitatea 

cumpărării acestor apartamente, ei nu posibilitatea să le cumpere, ei nu au posibilitatea 

să-și achite datoriile din păcate, îmi pare rău pentru dumnealor, dar ar fi o soluție, 

bănuiesc că ar ține mai mult și ar întreține mai mult știind că este a lui. M-aș bucura să 

fie posibil acest lucru.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu pot să mă abțin să nu măuit la fostul nostru 

coleg, dl. Matișan, cetățean model, vine asistă, se implică în problemele orașului, 

analizează cu multă competență ceea ce vorbește, dar în ceea ce privește ENET-ul 

stimate d-le Matișan, din punctul meu de vedere EENT-ul așa cum a fost el proiectat 

este o mar eroare. Cu banii care s-au investit în acest ENET și o să vedeți 

dumneavoastră, că suntem aici, conform spuselor d-lui Tănase, ne fotografiem și 

discutăm peste 3 ani, organele de urmările penală, vor urma și vor lua urma acestor 

bani. S-au investit mulți bani, foarte mulți bani care de fapt sunt prost investiți.păi dacă 

ne gândim numai la studiul de fezabilitate la ENET, suma este enornă 60 miliarde lei 

vechi, păi un studiu de fezabilitate făcut pe un teren care exista ENET-ul, era acolo, c 

nevoie era de acest studiu de fezabilitate?  Să se cheltuie atât de mulți bani. Și apoi cu 

banii investiți se puteau instala centrale termice pentru fiecare gospodărie din Focșani, 
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circa 35.000 de gospodării pe gratis, le reveaneau circa 2,000 euro pe familie. Sigur că 

eu vorbesc, este opinia mea. Din punctul meu de vedere este o gravă eroare acest 

ENET.”   

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dați-mi voie să 

spun câteva chestii că am fost interpelat, mai dau și răspunsuri acum la sfârșit de 

ședință. În ceea ce privește atletismul cunosc rezultatele sportivilor, susțin sportul, 

susținem sportul la nivel de municipiu și de județ și țin să vă anunț oficial că deja dl. 

Președinte Marian Oprișan a înaintat un proiect de hotărâre cu Guvern prin care să 

preia inclusiv bazele sportive ce aparțin clubului sportiv Unirea Focșani sau nu știu 

exact cum se numește, este vorba de bazele sportive care le știm foarte bine, sala de 

atletism, sala de box, terenurile de tenis din jurul terenului de fotbal Milcovul, știți 

foarte bine că acestea toate fac o bază sportivă acolo care nu prea ne face cinste, au 

fost lăsate în paragină de Ministerul Tineretului și Sportului, dar iată că acum ne 

implicăm, vrem să le luăm și să le reabilităm, la Consiliul Județean vrea dl. Președinte. 

Știți foarte bine cele două stadioane au fost deja prinse în lista de investiții a 

Companiei Naționale de Investiții. Deci dăm importanță deosebită sportului și nu 

numai sportului de performanță, ci și sportului de masă, iar dacă astăzi așa cum vă 

spuneam în timpul ședinței ar fi înțeles și consilierii locali PNL care era strategia 

noastră pentru a dezvolta o bază sportivă care să fie în administrarea Liceului Sportiv, 

nu a Liceului Tehnic Edmund Nicolau, care are alt profil, dar în orice caz investiția o 

vom face și sperăm că până la finalizarea investiției se va aproba codul administrativ și 

n-o să mai avem nevoie de 2/3, ca să putem să ne facem tot ce înseamnă proiectele 

noastre să le ducem până la capăt pentru că nu sunt ale mele, sunt ale focșănenilor.   

Și-au dorit foarte mult, știți că au fost „n„ discuții și pentru campului respectiv și 

altele. Toaletarea copacilor, da este o problemă, am semnalat-o de foarte multe ori la 

Direcția de Dezvoltare. Direcția de  Dezvoltare face la capacitatea pe care o deține, dar 

vă mai dau încă o veste d-nilor consilieri PNL externalizez o parte din serviciul de 

întreținerea spațiilor verzi. Suntem acum în procedură de a scrie caietul de sarcini, nu 

avem nevoie de acordul dumneavoastră acum. Facem un caiet de sarcini prin care 

externalizăm vrem să avem mai multe posibilități de a interveni prompt, pentru că este 

o suprafață foarte  mare și nu avem dotările și oamenii necesari pentru a face acest 

lucru și vreau ca Focșaniul să aibă spațiile verzi foarte bine îngrijite, iar toaletarea 

copacilor să se facă la timp, în sezonul rece. Cu iluminatul public s-a tot discutat, vă 

mulțumesc dragi consilieri că ați înțeles până la urmă cum stau treburile, mulțumesc  

d-nei consilier Ana-Maria Dimitriu că a înțeles că vrem să atragem fonduri europene 

pentru modernizarea sistemului de iluminat public chiar mă bucur că în cele din urmă 

v-ați luminat. În ceea ce privește debranșarea, acel proiect de hotărâre pe care l-a 

propus dl. consilier Bârsan, d-le consilier noi avem aici în față o hotărâre pe care ați 

aprobat-o, s-a aprobat în decembrie, cei drept nu cu unanimitate, ci cu majoritate 

simplă, dar s-a aprobat. Este o hotărâre care țin să vă amintesc a venit în modificarea 

unei alte hotărâri din 2008, când au fost definite zonele unitare de încălzire, erau 

obligatoriu stabilite prin Legea 325/2006 și nu știu cine era la guvernare  dacă stau 

bine să mă gândesc în 2006, pe de o parte. Pe de altă parte noi avem în schimb o mare 

problemă pe care mi-o asum că o rezolv și cer public în acest moment d-lui director 

Merchea să se conformeze conform art. 3, din această hotărâre. Dumnealui avea 

obligația ca în termen de 60 de zile, deci ENET-ul avea obligația ca în termen de 60 
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zile să actualizeze și să prezinte spre aprobare procedurile de debranșare-rebranșare 

conform Ordinului nr. 91/2007 a președintelui ANRSC, nu a făcut-o. Este normal și 

firesc și vă dau perfectă dreptate, știți că am discutat foarte mult că acolo unde s-au 

debranșat să zicem 60-70% locatarii dintr-un bloc, proprietarii de apartamente și au 

mai rămas 3-4 apartamente sunt cheltuieli indirecte care nu se mai repartizează la 20 

de apartamente, ci doar la cele 4 și de aceea facturile cresc, dar vă spun sincer că sunt 

zone unde sunt blocurile  toate branșate și pe zonă unde s-au reabilitat și modenizat 

sistemul de încălzire cu sistemul de aducțiune a agentului termic, într-un apartament cu 

63 mp cea mai mare factură de la ENET a fost 425 lei iarna aceasta. Acesta  este 

efectul, dar trebuie să înțelegem și atunci prin acest regulament va trebui să facem 

niște precizări clare în care să spunem, da domnule se poate debranșa în contextul în 

care are deja 70% din bloc debranșat, este normal. Dar acolo unde sunt toți branșați și 

vrea unul să se debranșeze și s-a stabilit că acolo prin studiul acela de oportunitate că 

este zonă unitară de încălzire, păi trebuie să promovăm un singur  sistem unitar de 

încălzire. Asta este și de aici pornesc toate discuțiile și vă spun că  mâine sau luni o  

să-l chem pe dl. director Merchea și cu toți speciliștii de acolo să elaboreze cât mai 

repede acest regulament și sper să deblocăm această situație. În ceea ce privește 

chestiunea cu rampele de acces, aveți perfectă dreptate sunt foarte multe instituții, dar 

nu suntem noi cei competenți să verificăm dotarea cu aceste rampe de acces. Avem 

deja o informare primită de la Inspecția Socială că vom  fi în curând supuși unei 

asemenea verificări. Am spus-o de nenumărate ori și aceasta va fi următoarea temă de 

investiții peste tot în tot orașul la toate trecerile de pietoni va trebui să facem rampă de 

acces simplă de pe trotuar pe carosabil pentru a nu mai fi nevoiți cei care utilizează 

cărucioare și mă refer aici nu numai la persoanele cu dezabilități, ci și la mămicile cu 

copii să poată să meargă ușor și la bicicliști, până vom face acele piste de biciclete, 

care le vom domnilor consilier vă garantez, pe fonduri europene. Mai avem puțin și 

semnăm protocolul de preluare a segmentelor de drumuri naționale, mă refer la 

centrura de ocolire, le vom prelua de la Ministerul Transporturilor și le vom administra 

noi tocmai pentru a face aceste proiecte pe fonduri europene pentru a face o pistă de 

biciclete necesară tuturor focșămenilor și va fi un proiect amplu. La certificatele de 

urbanism nu renunț la ideea pentru că domnii de la investiții sunt foarte puțini și 

dumnealor au foarte multe atribuții de făcut și de aceea am considerat că este necesar 

ca toate certificatele de urbanism, indiferent că sunt date pentru branșamente, că sunt 

date pentru construcții de locuințe sau alte timpuri de clădiri trebuie să fie într-un singu 

loc. Garantez și credeți-mă am discuții imense cu colegii de la urbanism, astăzzi nu 

este în sală d-na Mogda, este în concediu, este d-na Cherciu, avem deja angajați noi pe 

care vrem să-i punem la treabă și încă sunt posturi scoase la concurs, poate că odată cu 

mărirea acestei grile de salarizare, arhitectul șef ași văzut are un salariu la concurență 

cu d-nii directori, un salariu care spun eu că ar fi atractiv, am scos de 4 ori postul la 

concurs de arhitect șef, nu avem în acest moment arhitect șef. D-na Mogda este cu 

delegare de atribuții pentru a nu bloca definitiv. S-a rămas în urmă cu aceste  luni 

tocmai că a fost o perioadă în care am primit răspunsuri contradictorii de la instituțiile 

care trebuia să ne răspundă. De la Ministerul Dezvoltării am primit într-un fel răspuns, 

de la ANFP am primit altfel de răspuns și până la urmă mi-am asumat și am dat 

dispoziție pentru că este pe temei legal pe Legea 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici să deleg acele atribuții pentru a debloca, pentru că altfel eram 

într-un mare impas. Consiliul Județean ar fi trebuit să preia, dar nici Consiliul Județean 
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în acest moment știți foarte bine nu are arhitect șef și suntem într-un mare impas, nu 

numai la nivel de municipiu suntem în acest impas la nivel de județ. Suntem acum în 

negociere, de fapt am primit niște oferte și vreau să alegem pe cea mai bună pentru a 

cumpăra un program informatic care să ne permită chiar să se depună cererile on-line 

și să emită on-line certificatele de urbanism, deci lucrăm. Taxele se pot plăti on-line, 

există ghișeul.ro, avem la acest moment peste 40.000 de coduri de acces care nu și    

le-au ridicat cetățenii, care sunt la noi la Primărie. Orice cetățean poate să meargă cu 

buletinul să-și ridice acel cod de acces parolă și cod de acces și să poată să verifice. 

Voi mai face încă o dată public toate aceste aspecte. Pe ghișeul.ro se pot face plăți    

on-line. Sunt conturile făcute, sunt parole de acces, toate instrucțiunile se pot găsi pe 

site-ul ghișeul.ro, important este să fie utilizate.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „două cuvine vroiam să spun și să mă adresez     

d-lui Primar. D-le Primar în decursul timpului știți câte angajamente din acestea 

pompoase am auzit eu? Eu vă doresc să inversați trendul care este acum Focșaniul și 

Vrancea pe ultimele locuri din țară să fim măcar pe un loc 2, să creșteți în ierarhia 

orașelor și județelor din țară, eu chiar vă doresc chestia asta.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vroiam să fac de 

mult și o să fac această informare a tuturor cetățenilor să știe. Am stat și am analizat și 

am pus pe hârtie. Pentru a elabora un proiect, ca să ajungem la stadiul de execuție 

durează 221 de zile pe legislația actuală. Durează 20 – 30 de zile elaborarea caietului 

de sarcini, 45 de zile procedura de licitație în contextul în care ar fi licitație simplifiată, 

procedură simplificată, deci avem 30+45=75 de zile. Mai avem 30 de zile în care vă 

trebui să-i dăm ordin de execuție pentru DAL-uri și SF-uri s-au dus odată 105 zile. În 

contextul în care merg toate șnur și aparatul de la investiții lucrează numai pe așa ceva 

și nu lucrează și pe reparații locuințe socile, fond locativ, pe ANL-uri și așa mai 

departe și pe certificate de branșament. După care, după recepția DAL-ului urmează 90 

de zile procedura de licitație în contextul în care SEAP-ul, ANAP-ul nu ne respinge de 

3 ori documentația. Avem o situație acum pentru străzile Popa Șapcă, Dornișoarei, 

Teiului, zona de acolo de 4 ori ne-a respins ANP-ul pe același motiv, suntem o țară de 

nebuni. Dacă ar mai fi acelea 90 de zile e ajunge la 195 de zile. Deci îmi trebuie 195 

de zile fără să am contestații ca eu să pot să ajung la stadiul de proiect și execuție. Mai 

durează încă 20 – 30 de zile, proiectarea, PT-ul proiectul tehnic și apoi să trecem la 

execuție. Amintiți-vă că noi am aprobat bugetul abia pe 28 martie, deci de atunci mai 

calculăm aceste 200 de zile ajungem în decembrie, deci noi practic un an de zile... de 

asta nu se vede munca momentan, nu se văd rezultatele. Astea sunt legile și nu am stat 

să explic de fiecare dată  acest lucru. Avem obținuți prin programul PNDL 18,5 

milioane. Până la 30 noiembrie avem obligația să trimitem toată documentațiile pentru 

a încheia contractul cu Ministerul. Credeți-ne noi am vrea să le facem, dacă ar fi după 

mine și aș avea bani în buget și aș avea libertate aș face o simplă licitație în care să 

vină cât mai mulți, domnule haideți să ne apucăm de treabă, nu se poate. Credeți că eu 

nu vreau să fac? Dacă am avut pentru CUP Salubritate ca să câștige licitația, care este 

societatea noastră, trebuit să facă licitație ca să aprobăm reparația străzilor și am 

început abia la jumătatea lunii iunie. A trebuit să așteptăm 10 zile să nu vină cineva să 

facă contestație. Suntem nebuni, un singur participant la licitație și trebuie să aștept pe 

cineva să vină să facă contestație. Asta este legea din țară, iar eu mă așteptam ca după 
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noile modificări să fie mai simplu și apropo v-am spus, deci atenție au îngreunat și mai 

mult procedura de achiziție, trebuie acum să facem la fiecare procedură o declarație de 

integritate în care sunteți toți implicați și în situația în care Agenția Națională de 

Integritate constată o eroare în declarațiile dumneavoatră de avere sau de interese, 

poată să respingă procedura de achiziție. Am spus foarte clar, atenție la modul cum vă 

completați declarațiile de avere și de interese. Eu am spus că suntem deschiși să 

colaborăm să facem ceva.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „conform legii este aparatul care are datoria ca în 

termen de 30-40 de zile...” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este dreptul 

dumneavoastră de a face în termen de 40 de zile.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dar trebuie să vină cu problemele care apar la 

nivelul acestora sau diferențele care apar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dumnealor nu au 

de unde să cunoască.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dar dumneavoastră cum le-ați cunoscut?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „domnule am 

niște trecuturi în carieră și cam știu de unde să cer niște informații, le-am cerut pur și 

simplu și eu cred că v-am făcut un bine și dumneavoastră.” 

 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă 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. 

  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       S E C R E T A R U L 

          Marius Eusebiu Iorga                          MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
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