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               ROMANIA  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

        

PROCES VERBAL 

din 28 martie 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 28.03.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.489/22.03.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali. 

  Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel 

îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

  

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 23.02.2017. 

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

„pentru”. 

  

    La şedinţă participă: 

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

■  d-nul Dan Grigoraş – inspector Serviciul Impozite si taxe;   

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

■  d-na Irina Necoară– consilier Compartiment Cabinet Primar;   

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

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

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

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

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

cadastru; 

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

■  d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului 

local; 

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

■ d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

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

■  d-nul Dan Braşov– Inspector  Birou Proiecte; 

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

■  d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei; 

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

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

■ d-ra Veronica Ştefan – Inspector Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 

Focşani;   

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

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

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

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

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

■  d-nul Adrian Grosu – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

■ d-nul Liviu Băeţelu – Contabil şef SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA Focşani; 

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

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

■  d-nul Liviu Topală – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

■  d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ; 

■  d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.; 

■  d-nul Marean Popoiu -  

■  d-nul Sandu Gurguiatu -  

■  d-nul Ion Ştefan – Deputat PNL Vrancea. 

 

 

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

ai mass-media locale.  

  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: “bună ziua, cred că toţi 

consilierii au primit informările, proiectele de hotărâre şi proiectele în completare. 

Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi, dacă sunt anumite discuţii ? 

Vă rog d-nule Primar”. 

 

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

consilieri, stimaţi invitaţi, propun ca suplimentarea ordinii de zi următoarele proiecte : 

  

- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,46 mii lei din bugetul  

local al municipiului Focşani pe anul 2017 Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focşani în vederea participării echipei de volei feminin la etapa zonală a 

Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, care va avea loc la Tulcea în perioada 30.03-

01.04.2017; 

 

 - proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,24 mii lei din bugetul  

local al municipiului Focşani pe anul 2017 Liceului de Artă „Gheorghe Tăttărescu” 

Focşani în vederea participării Corului de Cameră „Jeunesses” la etapa interjudeţeană a 

Concursului Naţional Coral, care va avea loc la Botoşani în data de 31 martie 2017; 
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-  proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea în domeniul public al 

Municipiului Focşani; 

  

- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22,50 mii lei din bugetul  

local al municipiului Focşani pe anul 2017 Colegiului Naţional Unirea în vederea 

participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American Computer Science 

League, care va avea loc în luna mai 2017;  

 

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1(1) din Hotărârea  

Consiliului local al municipiului Focşani nr.166/2009 privind acordarea Diplomei de 

fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local al municipiului 

Focşani, cuplurilor focşănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1(1) din Hotărârea  

Consiliului local al municipiului Focşani nr.165/2009 privind acordarea Diplomei de 

longevitate şi a unui premiu anual în valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de 90 de 

ani inclusiv, cu domiciliul în municipiul Focşani; 

  

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1(1) din Hotărârea  

Consiliului local al municipiului Focşani nr.129/2011 privind acordarea unui premiu în 

valoare de 2.500 lei brut,  persoanelor care împlinesc 100 de ani, cu domiciliul în 

municipiul Focşani; 

 

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

discuţii?”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş dori să retrag ca iniţiator, proiectul de hotărâre 

nr.39 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu 

persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în 

baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată  şi modificată, pentru 

unele clarificări pentru noi şi pentru aparatul Primăriei municipiului Focşani”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „este vorba de proiectul 

nr.39. 

Dacă mai sunt alte discuţii sau alte propuneri!” 

 

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

de zi care cuprinde 40 puncte: 
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Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

  

1.  proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al 

municipiului Focşani compozitorului Horia Moculescu;  

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al municipiului Focşani 

pe anul 2017;  

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei 

burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat finanţate din bugetul local al Municipiul Focşani pe anul 2017; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA pe anul 2017 şi estimat pe următorii 2 

ani;  

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pe anul 2017 şi estimat pe următorii 2 ani;  

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

ENET SA Focşani pe anul 2017 şi estimat pe următorii 2 ani;  

 

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

Focşani pe anul 2017, a sumei de 20,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material 

persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte;  

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului 

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

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

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

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare;  

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru unele produse 

livrate şi servicii executate de către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani 

către terţi;  

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru legitimaţiile de 

călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în municipiul 

Focşani, stabilite prin HCL nr.79/207, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

12. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6,5 mii lei din bugetul local al 

municipiului Focşani pentru premierea participanţilor la Concursul Regional „Pe-o gură 

de rai”, organizat de Palatul Copiilor din Focşani, în data de 2 aprilie 2017;  
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13. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.42/2003 privind aprobarea reeditării publicaţiei lunare „FOCŞANII”, în 

format de revistă a Consiliului local Focşani şi Primăriei municipiului Focşani;  

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 28 aprilie – 2 mai 

2017, a unei delegaţii reprezentative a municipiului Focşani, conduse de primar 

Municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în localitatea Majdanpeck, 

Republica Serbia, pentru semnarea Acordului de înfrăţire a Municipiului Focşani, 

România cu  oraşul Majdanpek, Republica Serbia ;  

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico– economici, faza DALI şi descrierea sumară a investiţiei propuse a 

fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a  blocurilor de 

locuinţe din municipiul Focşani”;  

 

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

de selecţie pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie la PARKING 

FOCŞANI S.A.; 

 

17. proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al 

candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie al S.C. Administraţia Pieţelor 

Focşani S.A.; 

 

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

numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

         

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

numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani;    

         

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

numărului de personal pentru Poliţia locală a municipiului Focşani;   

         

21.       proiect de hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină 

Şcolară Focşani;    

       

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

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

funcţii şi numărului de personal pentru Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului 

local al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

23. proiect de hotărâre privind promovarea domnului Ionaşcu Florinel din funcţia 

contractuală de execuţie de inspector de specialitate debutant clasa de salarizare 33, 

gradaţia 5 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului 

Focşani, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate gradul II 

gradaţia 5 clasa de salarizare 42, începând cu data de 1 aprilie 2017; 
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24. proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor aduse anexelor la Hotărârea 

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

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani; 

 

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

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

municipiului Focşani; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării către SC ENET SA Focşani a 

bunurilor aferente serviciului public de alimentare cu energie termică produsă 

centralizat ce face obiectul contractului de concesiune nr.33648/09.08.2006 cu 

modificările ulterioare; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită Direcţiei 

de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, până la data de 31.03.2021, a obiectivului de 

investiţii „Amenajare spaţiu verde Cartier Mîndreşti, Cartier Focşani Sud şi Cartier 

Laminorul” având suprafaţa de 122844 mp; 

 

28.       proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o 

perioadă de 5 ani, către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a spaţiului situat în 

incinta Punctului termic nr.19, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în 

vederea amenajării unei case de prăznuire, precum şi a unei cantine sociale; 

 

29.       proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local a municipiului 

Focşani nr.93/2007 privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 

5 ani, către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a imobilului clădire şi 

teren aferent în suprafaţă de 650,00 mp., situat în Focşani, str. Ştefan cel Mare nr.21 în 

vederea amenajării unui sediu; 

 

30.       proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Municipiul Focşani în 

parteneriat cu LIDL ROMANIA SCS a investiţiei – „Amenajare staţie de transport 

public şi trecere de pietoni”; 

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 4 ani, 

a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, situate în 

„Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”, către Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

32.       proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului medical cu suprafaţa 

utilă de 132,26 mp. situat la etajul II al imobilului - Policlinica nr. II, situat în Focşani, 

str.Bucegi nr.28, judeţul Vrancea, ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, în „spaţiu cu destinaţia de bază de practică pentru şcoală postliceală sanitară”; 

 

33.       proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz 

şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 2,60 mp către ENGIE România SA – 

Distrigaz Sud Reţele SRL; 
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34.       proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 

4978,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, situat în Focşani, str. 

Vîlcele nr. 15, T 125, P 6601 şi constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros şi a 

dreptului de servitute în indiviziune şi în cote părţi egale, cu titlu oneros, către 

proprietarii construcţiilor amplasate pe acest teren; 

 

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

asupra terenului în suprafaţă de 14,60 mp., situat în Focşani, Aleea Căminului nr.1, bl. 

B1, ap.1, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea domnului 

Arbunescu Ionel; 

 

36. proiect de hotărâre privind modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.362/2016 privind constituirea dreptului de superficie cu 

titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 10,00 mp., situat în Focşani, str.Dinicu 

Golescu nr.13, ap.1, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea 

domnului Ene Daniel; 

 

37. proiect de hotărâre privind sistarea vânzării imobilelor case pe pământ aparţinând 

fondului locativ de stat aflate în proprietatea municipiului Focşani; 

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2017, pentru 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea 

de Guvern nr.962/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

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

locuinţei nr.114/1996, republicată  şi modificată; 

 

40. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul 

local al municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2017; 

 

 

 

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raport privind administrarea activităţii SC  COMPANIA DE UTILITĂŢI  

PUBLICE  S.A. Focşani pe anul 2016; 

 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Poliţia locală a municipiului Focşani în  

anul 2016; 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „cu introducerea celor 

şapte proiectede hotărâre introduse în completare de d-nul Primar – Cristi Valentin 

Misăilă şi retragerea proiectului de hotărâre nr.39, propunere făcută de d-nul consilier 

Radu Niţu. 

Şapte proiecte, minus unul. 

Dacă sunteţi de acord !“ . 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectele : 

 

-  proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,46 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2017 Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focşani în vederea participării echipei de volei feminin la etapa 

zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, care va avea loc la Tulcea în 

perioada 30.03-01.04.2017;  

 

- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,24 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2017 Liceului de Artă „Gheorghe 

Tăttărescu” Focşani în vederea participării Corului de Cameră „Jeunesses” la 

etapa interjudeţeană a Concursului Naţional Coral, care va avea loc la Botoşani în 

data de 31 martie 2017; 

 

- proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea în domeniul public 

al Municipiului Focşani; 

  

- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22,50 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2017 Colegiului Naţional Unirea în vederea 

participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American Computer 

Science League, care va avea loc în luna mai 2017; 

  

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1(1) din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.166/2009 privind acordarea Diplomei 

de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local al municipiului 

Focşani, cuplurilor focşănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1(1) din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.165/2009 privind acordarea Diplomei 

de longevitate şi a unui premiu anual în valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de 

90 de ani inclusiv, cu domiciliul în municipiul Focşani; 

  

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1(1) din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.129/2011 privind acordarea unui 

premiu în valoare de 2.500 lei brut,  persoanelor care împlinesc 100 de ani, cu 

domiciliul în municipiul Focşani şi retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr.39 - 

proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
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repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr.114/1996, republicată  şi modificată, se  aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

  

 

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

 

  

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

titlului de cetăţean de onoare al municipiului Focşani compozitorului Horia 

Moculescu;  

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu ştiu dacă este cineva 

în sală în acest moment din partea d-nului Horia Moculescu …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă este cazul, să dăm cuvântul  

d-nului Director Valentin Gheorghiţă de la Ateneul Popular Mr. Gh.Pastia Focşani”. 

  

 D-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: “… 

d-nul Horia Moculescu, îşi cere scuze că nu a putut fi prezent şi vă transmite 

sentimentele de simpatie din partea dânsului. Este o şedinţă de alegeri la Uniunea 

Compozitorilor şi Muzicologilor, dânsul este în organismul de conducere şi a trebuit să 

fie prezent acolo. Va fi prezent data viitoare când înţeleg, se va înmâna placheta 

respectivă. 

Este o iniţiativă pe care am avut-o şi am propus-o d-nului Primar, dvs. doamnelor 

şi domnilor consilieri pentru că maestrul Horia Moculescu de 40 de ani este membru şi 

ca preşedinte al Festivalului Florentin Delmar. A avut o serie de iniţiative personale în 

afirmarea şi dezvoltarea acestui proiect municipal care între timp a ajuns de talie 

naţională. 

Ca preşedinte a avut propunerea ca să se confere un premiu special pentru cea 

mai bună interpretare compusă de Florentin Delmar, care ştiţi că este focşănean. De 

asemenea în calitatea pe care a avut-o pe o perioadă de  vreo 4 ani de zile ca director de 

programe în Televiziunea Română a sprijinit festivalul cu decoruri, specialişti, lumini, 

absolut tot, în mod gratuit. A fost o perioadă când Delmar-ul nu avea un buget pe 

măsură şi atunci dumnealui a înţeles acest lucru şi ne-a ajutat în foarte mare măsură. 

De asemenea în anii trecuţi, având acea emisiune Atenţie se cântă,  în anul 2008 

dacă nu mă înşel, a beneficiat de transmisiune de înregistrare şi transmisiune pe postul 

naţional de televiziune. 

A îndrumat foarte mulţi tineri către creaţiile compozitorului Delmar, a 

reorchestrat piese ale compozitorului Delmar şi după cum spuneam este un apropiat al 

festivalului de peste 40 de ani. 

Dânsul, în afară de Festivalul Delmar, pe care-l are la inimă, sigur, este membru 

şi în alte jurii, dar Focşani-ul îi este cel mai drag şi din acest motiv eu l-am propus şi 

sper să fiţi de acord ca, maestrului Horia Moculescu să i se confere titlul de Cetăţean de 

onoare pentru meritele deosebite pe care le-a avut şi sper să le aibă în continuare în 

afirmarea şi dezvoltarea acestui proiect municipal şi implicit în crearea unei imagini 

Focşani-ului, datorită acestui festival naţional”. 
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   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 90. 

  

    

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

Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2017;  

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „bugetul Focşani-ului este foarte important 

pentru municipalitate, şi în urma dezbaterilor publice care au avut loc pentru 

configurarea acestui buget, foarte multe din amendamentele pe care noi le-am propus la 

nivelul acelei dezbateri publice, d-nul Primar, cu foarte multe a fost de acord. Însă, în 

discuţiile de ieri de la comisii, am văzut că o parte, sau o mare parte, nu au intrat la 

nivelul bugetului. De aceea, noi consilierii PNL am hotărât să avem nişte amendamente 

şi, părerea mea, că urmează să fie votate. 

O parte din ele, poate sunteţi de acord cu ele, o parte, poate nu sunteţi de acord cu 

ele, dar aş a vrea să propun nişte amendamente pe care le-am reiterat iniţial în comisiile 

de specialitate. 

 Aş vrea să vă dau citire unui amendament. Acest amendament  cu … ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… iertaţi-mă, îl 

propuneţi sau îl veţi da citire …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ca să propui ceva, trebuie să citeşti … 

Pot să constat cu bucurie că amendamentul propus pentru str.Cpt.Stoenescu a 

întrunit sufragiile d-nului Primar şi de asta am propus execuţia lucrărilor de amenajare a 

trotuarelor şi a canalizărilor stradale, pe lângă refacerea infrastructurii. 

Deci, practic, acea stradă, nu are absolut nimic. Infrastructura este zero. Când 

plouă este noroi, când este soare este praf şi este o mare problemă pentru cetăţenii care 

locuiesc în acea zonă. 

Apoi, refacerea parcărilor situate în spatele blocurilor din B-dul Unirii şi str.Arh. 

I.Mincu. 

Refacerea părcării situate în spatele blocurilor cuprinse între B-dul Unirii şi 

str.Diviziei. 

Refacerea părcării situate în spatele blocurilor cuprinse între B-dul Unirii şi 

str.A.Saligny. Acolo este făcută parţial parcarea. Anul trecut s-a făcut, prin lunile mai – 

iunie. 

Refacerea infrastructurii str. D.Golescu. 

Refacerea structurii str.Rarău.  

Şi am propus, asigurarea transportului gratuit, între orele: 5 şi 7, respectiv 15 şi 

17 pentru salariaţii cu domiciliul în municipiul Focşani, inclusiv pentru cei care îşi 

desfăşoară activitatea în sistem privat. 

Eu zic că, municipalitatea ar trebui să dea un sprijin pentru aceşti oameni care 

asigură un anumit nivel pentru … de funcţionare a municipiului Focşani. 

Am propus, acordarea de burse şi premii anuale în valoare de 300 lei pentru copiii 

supradotaţi şi aceeaşi sumă pentru profesorii acestora. 
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Apoi, finanţarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia a 4 creşe de copii a 

câte 100 de locuri şi să fie situate în cartierele unde există multă populaţie tânără, ca de 

exemplu, zona ANL-urilor. 

Finanţarea unui sistem de învăţământ dual, mă refer la after school. Care, acest 

tip de învăţământ, nu există în oraşul Focşani la nivel de finanţare a Primăriei, sau, mă 

rog, cu finanţare din partea statului. Există numai la nivel privat. 

Închiderea definitivă, şi reiterez asta, a str.Mr.Gh.Pastia pe tronsonul 

M.Kogălniceanu şi intersecţia de la BIG. 

D-nule Primar, eu zic că ar fi bine pentru locuitori să avem un parc mai mare …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… o listă, pentru că eu 

la un moment dat am piedut şirul …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… o să vă dau lista  …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … era bine să faceţi o 

copie …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ Între Grădina Publică şi Parcul Schuman, 

acea stradă … ştiţi că am discutat-o şi la dezbaterea publică, ar fi bine să fie închisă 

d-nule Primar. Eu zic că ar fi bine pentru toţi cetăţenii municipiului Focşani. Avem şi o 

prelungire a parcului. Avem un parc mai mare, plus că pe zona de stradă se poate 

desfăşura diverse … eu ştiu, cu bicicleta, cu diverse … 

Montarea de bănci la fiecare scară de bloc şi pe străzile cu case.  

De asemenea, în ultima perioadă s-a făcut un studiu al nivelului facilităţilor 

medicale la nivel de ţară, pe oraşe. Părerea mea, că un studiu de fezabilitate pentru un 

spital municipal ar fi de urgenţă maximă. Aţi văzut că suntem pe ultimul loc, sau pe 

penultimul loc la nivelul oraşelor din România …”.  

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… depinde din ce unghi privim …”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu am făcut eu unghiul d-nule consilier, 

este făcut de specialişti … este un unghi făcut de specialişti, eu nu pot să-mi dau cu 

părerea. Eu am citit. Probabil că puteţi să citiţi şi dvs.  

 Eu asta am vrut să spun, din punctul meu de vedere. Probabil că mai au şi colegii 

meu mai multe puncte de vedere şi mi-aş dori ca aceste proiecte să fie supuse la vot”.   

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă sunt şi alte discuţii 

şi propuneri !”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Preşedinte, nu le supunem la vot?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „discutăm amendamente, 

nu ?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „bine atunci, cum credeţi dvs.”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „normal că le supunem şi  

la vot”. 

 
 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am ascultat cu deosebită atenţie 

amendamentul, aşa l-a numit d-nul consilier Tănase, amendament. Ceea ce dânsul a 

rostit până de curând … dar, ţin să-i amintesc d-nului consilier că suntem la dezbaterea 

bugetului. Eu nu am auzit de la dvs. o formulare tehnică a unui amendament despre 

sume, că despre asta vorbim astăzi, nu v-am auzit vorbind despre capitole de cheltuieli, 

nu v-am auzit vorbind despre … de unde se iau anumiţi bani. Că nu aţi spus sume, 

evident că nu aveaţi de unde să-mi spuneţi de unde luaţi bani. 

 Discutăm la buget pe programul de parcare  … îmi cer scuze, nu am reţinut exact 

… de la ora 5 la ora 7. Este foarte bună iniţiativa dar, suntem la … repet, la bugetul 

municipiului Focşani pe anul 2017. 

 Dacă acest program înseamnă sume, vă rog să spuneţi. 

 Aţi mai vorbit de creşe şi after school. De subiectul am discutat şi în mandatul 

trecut. Este o iniţiativă lăudabilă, dar spuneţi-ne sume. 

 Este foarte uşor aşa, să spunem că vrem, nu ştiu … toţi vrem, spre exemplu, 

străzile din municipiul Focşani să fie asfaltate, toate într-un singur an. Ar fi minunat, 

dacă am avea şi resursele financiare respective. 

 Ieri, la Comisia de buget, aţi mai dat citire unui astfel de amendament, şi care era 

mult mai stufos, văd că astăzi l-aţi mai simplificat un pic. Probabil că aţi realizat că 

parte din amendamentele pe care aţi vrut … amendamente între ghilimele, pentru că nu 

există sume, parte din acele dorinţe, doleanţe ale dvs. se regăsesc deja în proiectul de  

buget pe care noi astăzi îl dezbatem. 

 Pentru că am fost obligat să iau atitudine faţă de ceea ce a spus colegul meu,  am 

să trec şi la lucruri serioase, şi anume, dacă îmi permiteţi, o să dau şi eu citire unui 

amendament care a rezultat în urma discuţiilor  din dezbaterea publică, din dezbaterea 

care a avuzt loc ieri la şedinţa de buget, astfel încât, Grupul PSD, doreşte dă facă 

următorul amendament: 

 - pentru bugetul local: 

    

 

Se suplimentează cu 195,50 mii lei astfel: 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
- 12,00 mii lei – Şcoala Gimnazială Ion Basgan la articolul Alte cheltuieli materiale 

pentru întreţinere şi funcţionare – pentru completare documentaţie ISU; 

- 15,00 mii lei - Grădiniţa nr.23  la articolul Reparaţii curente pentru avarie la instalaţia 

de încălzire; 

- 59,80 mii lei – Grădiniţa nr.17 pentru Grădiniţa nr.19, la articolul Reparaţii curente în 

vederea efectuării de reparaţii gresie, lambriuri, gard; 

- 3,24 mii lei – Liceul de Artă pentru participare la Concursul Naţional Coral; 

- 2,46 mii lei – Colegiul Economic pentru participare la Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar; este vorba exact de acel proiect care a fost introdus pe ordinea de 

zstăzi, l-am discutat şi ieri şi va urma să fie supus la vot în cadrul acestei şedinţe; 
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- 22,50 mii lei – Colegiul Unirea pentru participare concurs informatică, unde elevii 

noştri s-au calificat după primele poziţii, este o solicitare de care aţi luat cunoştinţă ieri 

la Comisia de buget, urmează de asemenea un proiect de hotărâre prin care să li se 

aprobe deplasarea respecită . 

 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Am discutat marele necaz pe care îl au locatarii din imediata vecinătate a fostei 

Pensiuni Monte Carlo şi am decis împreună, chiar şi cu dvs. să alocăm o sumă de 50,00 

lei, la capitolul ajutoare sociale, astfel încât d-nul Primar să poată emite decizii de ajutor 

pentru acei oameni, evident după parcurgerea etapelor legale pentru a putea primi 

oamenii aceste ajutoare. Deci: 

 

- 50,00 mii lei pentru ajutoare de urgenţă. 

 

 PRIMĂRIA  

- 20,00 la capitolul bugetar Asigurări şi asistenţă socială reprezentând subvenţii pentru 

Căminul pentru persoane vârstnice în vederea achiziţionării şi instalării unui sistem de 

supraveghere video; 

-10,50 mii lei la capitolul Alte servicii publice generale reprezentând subvenţii pentru 

Serviciul public Local de Evidenţă a Persoanelor în vederea achiziţionării şi instalării 

unui sistem de supraveghere video. 

 

Se diminuează cu 195,50 mii lei din care 172,50 mii lei bugetul PRIMĂRIEI de la 

capitolul bugetar Alte servicii economice generale, articolul Alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii şi 23 mii lei bugetul Şcolii Alexandru Vlahuţă, articolul Alte cheltuieli cu 

bunuri şi servicii. 

 

De asemenea mai doresc să fac următorul amendament: 

 

Suma de 100,00 mii lei cuprinsă în bugetul Primăriei pentru obiectivul de 

investiţii Sistematizare verticală şi împrejmuire Colegiul Naţional Unirea se transferă în 

bugetul Colegiului Unirea, pentru a-şi rezolva problema cu curăţenia în spate”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am observat că, ieri, când eram la comisie,  

d-nul Primar a făcut nişte amendamente şi întreba comisia tehnică de unde să ia nişte 

bani. 

Nu am înţeles, era normal, era firesc, că  nu ai cum să ştii exact de toţi banii, 

decât când lucrezi asupra bugetului, nu! 

Îmi pare rău că d-nul consilier Matişan, consideră finanţarea unui spital sau a 4 

creşe, treburi neserioase. A spus, hai să trecem la treburi serioase. 

Dacă dvs. credeţi că sunt serioase …  ”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… eu v-am spus să faceţi 

amendamente ….”. 

 



 14 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „… lăsaţi-mă să termin, răspundeţi după aceea. 

Eu v-am aşteptat civilizat. 

 Deci, dacă dvs. vi se par mai serioase manifestările cu mici şi votarea unor 

luminiţe în oraş, atunci, vă rog să mă scuzaţi.  

 Eu am venit, chiar cu chestii serioase. Iar dacă dvs. aţi citit Programul de 

guvernare al PSD-ALDE, în care spune, negru pe alb …”.     

 

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

vorbim despre buget şi amendamente…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… despre buget vorbesc şi eu. 

În Programul PSD-ALDE, spune aşa, că, şi-a luat angajamentul să facă câteva mii 

de creşe. Deci, banii sunt, numai, trebuie luaţi … 

Domnule … eu vreau să vă spun că aceasta este foarte serioasă treaba cu spitalul 

cu creşele. Deci dacă dvs. credeţi că acestea sunt neserioase…  

Ori mi-aţi întrerupt microfonul  …! 

Dacă dvs. aşa credeţi că lucrurile decurg … ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… v-aţi înfierbântat 

puţin şi …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu am radiatorul bun, sau ce ?”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… nu ştiu ce radiator 

aveţi, îmi pare rău, şi ce sistem de răcire dar, vă rog să discutăm despre amendamente, 

pe subiect …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… pe subiect, tocmai de asta …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…, spuneţi o soluţie 

…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… am spus-o mai înainte … Prin Programul 

PNL-D se fac aceste creşe. 

Eu acum, dacă tot veni vorba, sunt prin fonduri europene, nu? 

Eu nu am văzut … pot să-l întreb şi pe d-nul Imireanu, există vreo fişă de fonduri 

europene, nişte idei. Eu nu am văzut … d-nule Primar! 

Probabil că este de râs …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… nu are nici o 

legătură, un proiect pe fonduri europene cu proiectul de hotărâre …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu v-am spus, ca şi consilier, care nu sunt 

în coaliţia de, la putere să zic aşa…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … aici nu facem 

politică …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu nu pot să ştiu exact sumele de bani şi 

bugetul. Deci, nu-mi cereţi chestii din astea că acestea sunt aşa, pentru copii mici, aşa, 

să-i ceri o chestie pe care nu o are. 

Am eu acces la Comisia tehnică? Să particip la …”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… ca şi consilier local, 

cu vechime, aveţi acces la orice informaţie din Primărie, ca şi consilier local”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… bun., aţi spus-o foarte bine. 

Eu am observat acum că, d-nul Primar a chemat-o pe doamna, ca spună de nişte 

bani. Nici dumnealui nu ştie exact, şi este firesc …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… nu ai cum să ştii tot …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… vă rog eu frumos, să supuneţi la vot toate 

aceste amendamente şi pe cele pe care le-a propus d-nul consilier Matişan şi pe care  

le-am propus eu şi pe care o să le propună şi alţi colegi”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu nu am spus că … în plen, pentru 

proiectul de buget, să facem amendamente serioase. Când spun serios, mă refer la, 

sume, de unde se iau banii, cum se alocă, unde se alocă, despre asta am vorbit. 

Pentru că, tot în Comisia de buget şi în dezbaterea publică, în proiectul de buget 

există şi un capitol destinat exclusiv bugetării veniturilor din surse proprii ale 

instituţiilor subordonate. 

Pentru acest capitol, la învăţământ, la Anghel Saligny, propun suplimentarea cu 

2,00 lei veniturile din donaţii şi sponsorizări utilizate pentru achiziţia de obiecte de 

inventar. 

Liceul cu Program Sportiv se suplimentează cu 30,00 mii lei, venituri din donaţii 

şi sponsorizări, din care: 5,00 mii lei pentru obiecte de inventar şi 25,00 mii lei ajutoare 

sociale în numerar. Este vorba de banii pe care ei îi atrag, nu este vorba de banii pe care 

îi punem noi la dispoziţioe de la Consiliul local. 

De asemenea, la Căminul pentru Persoane Vârstnice, se suplimentează subvenţia 

primită, cu 20,00 mii lei şi se elimină poziţia Documentaţie sistem supraveghere video 

cu 10,00 mii lei şi se adaugă poziţia Sistem supraveghere video – 1 bucată, cu suma de 

30,00 mii lei. 

La Serviciul Public de Evidenţa Persoanelor, se suplimentează subvenţia primită 

cu suma de 10,50 mii lei pentru Sistem supraveghere video – 1 bucată”. 

 

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

discuţii sau alte propuneri, referitoare la proiectul de hotărâre privind bugetul local al 

Municipiului Focşani!”. 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „la dezbaterea publică, am atras atenţia 

asupra Parcului de la Teatru. Mă bucur că d-nul Primar a fost în asentimentul meu şi 

ieri, în comisie a sus că se va face un studiu de fezabilitate pentru Teatru …  există un 

proiect, nici atunci nu aţi spus nici o sumă …”.   
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… aveţi răbdare, la proiectul 

următor. Este vorba de excedent, am şi vorbit asta în comisie.  

În Comisia de buget am vorbit că banii pentru acele suplimentări le vom lua din 

excedent. 

Următorul proiect de pe ordinea de zi, dacă aţi fost atent, este cel legat de 

repartizarea excedentului pe care-l avem din anul anterior”. 
 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „deci, să înţeleg că sunt banii necesari. 

Asta este foarte bine. 

 Voiam să adaug, nişte reabilitări de străzi din zona Pieţii Moldovei. Mă bucur că 

m-aţi luminat de unde se dau banii. De aici, este vorba de Capitolul 84.02 transporturi. 

 Este vorba de refacerea infrastructurii str.Aurora, str.Greva de la Griviţa, str.Piaţa 

Moldovei, str.Peneş Curcanul şi str.T.Vladimirescu. 

 Ca un răspuns pentru dvs., din acel excedent, pentru că m-aţi întrebat de bani, 

cred că se pot lua bani şi pentru asemenea lucrări”.   

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ok, luăm de unde aţi spus dvs. de la 

excedent. Cât? ”. 
 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ar trebui să se calculeze o sumă pentru 

fiecare stradă să înţeleg, sau ce anume?”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule, noi nu suntem aici …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… stimate coleg eşti mai tânăr în 

Consiliul local. Alocaţiile bugetare se fac în urma unor documentaţii. Dacă avem 

documentaţie pentru aşa ceva, îl punem în buget. Dacă nu avem, cel mult, putem finanţa 

documentaţia pentru străzile respective, dacă mai sunt bani, bineînţeles”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „asemenea colegilor mei, noi nu am văzut în 

proiect, deşi în buget câteva străzi, care am văzut cum le-aţi prins şi sunt de ceva timp, 

care, pur şi simplu ele nu au fost reabilitate de ani de zile. Daţi-mi voie să vă spun: 

- la transporturi, refacerea drumului adiacent parcării din B-dul Unirii nr.24, mai 

precis în spatele staţiei de la Capelă. Am discutat-o şi ieri pe aceasta. 

Tot la transporturi: 

- refacerea infrastructurii str.Plevnei nr.2. De ani de zile, zace aşa; 

- montarea limitatoarelor de viteză pe str.Brăilei, la trecerea de pietoni vis-a-vis 

de Parcul Schuman; 

- amenajare infrastructură şi covor asfaltic pe Al.Aviatorilor. Ştiţi foarte bine că, 

are vreo 6-7 ani de zile când, au fost depuse şi la Primărie, bineînţeles, sesizări ale 

agenţilor economici de acolo; 

- amplasarea unei treceri de pietoni lângă straţia UNIPLAST, colţ cu ANL, B-dul 

Bucureşti cu intersecţia str.Ulmului, Cartier ANL-SUD. Au fost câteva evenimente 

rutiere acolo, din păcare s-a soldat şi cu decesul a unei persoane şi în acest sens sunt … 
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vor veni şi câteva … 80 de semnături care vor … doresc o amenajare, o trecere de 

pietoni amplasarea uneia; 

- la Capitolul Asigurări şi asistenţă socială, finalizarea proiectului Ateliere şi Sală 

de sport la Colegiul Tehnic Traian Vuia Focşani; 

- reluarea rutelor de transport public Focşani-Cîmpineanca, Focşani-Vînători. 

La Capitolul Cultură, recreere şi relicie. Amenajarea de piste pentru biciclişti. În 

tot oraşul Focşani, piste de biciclişti, Sky-board şi role”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „asemenea colegilor mei, la Capitolul 

Transporturi, am de adus câteva amendamente ţinând cont că în dezbaterea publică de 

miercurea trecută am şi făcut astfel de propuneri, lucru care nu s-a luat în considerare 

absolut de loc, altele în schimb … mă rog, s-au putut trece ca şi proiecte de hotărâre pe 

ordinea de zi. 

 Un amendament ar fi: refacerea infrastructurii  şi a canalizării stradale 

subdimensionate, str.Argeş, pe care, dacă ştiţi foarte bine, dacă aţi trecut pe acolo, nu a 

fost niciodată reabilitată; 

 - sensurile giratorii de pe Independenţei, mă repet, am spus-o şi în dezbaterea 

publică, sunt cele două din baliză, nu ştiu dacă ne fac cinste în oraşul acesta, în 

condiţiile în care, la Ceasul Rău este un sens giratoriu cât de cât acceptabil, cât şi cel din 

B-dul Independenţei, şi consider că, nedându-ne voie zona, să facem sensuri giratorii, 

s-ar putea monta semafoare cu temporizator; 

 - iarăşi o problemă stringentă la nivelul oraşului este această mixtură, să spun, de 

limitatoare de viteză. Ba tip dală, ba, tip cauciuc, ba, ventuză. Şi aş prefera pentru 

siguranţa pietonilor, să fie montate în apropierea tuturor unităţilor de învăţământ, a 

zonelor cu trafic pietonal intens, şi la tecerile de pietoni în sensurile giratorii; 

 - tot la acest Capitol Transporturi, amenajare parcări care nici nu există pe 

str.Popa Şapcă, Ghinea Dorinel, Coşbuc, Magheru, Dornişoarei, Fundătura Dornişoarei 

şi Ştefan cel Mare. 

 Mai am de adus un amendament la Capitolul  Tranporturi, amenajarea pe cât se 

poate a tuturor staţiilor de autobuz, corespunzător, pentru a putea călătorii să stea în 

condiţii normale aşteptând mijloacele de transport. 

 La Capitolul Cultură, recreere şi religie, amenajare de locuri de joacă pentru 

copii, str.Renaşterii, care, de când eram eu copil, sunt acele două mese de ping-pong, 

din ciment, unde s-ar putea crea un ambient pentru cei care sunt în zonă. Zona fiind 

vitregită de astfel de locuri de joacă. Iarăşi un alt loc de joacă ar fi necesar pe str.Ghinea 

Dorinel, unde există un spaţiu de zonă verde neamenajată şi la intersecţia 

str.U.Principatelor, Horia Cloşca şi Crişan şi Argeş, există un părculeţ după cum bine 

ştim care, nu a fost nicicând amenajat. 

 La capitolul Protecţia Mediului: montarea coşurilor de gunoi în tot oraşul, acolo 

unde este cazul şi ar fi de preferat să fie cât mai dese, şi înlocuirea celor deteriorate. 

 Spunea d-nul Primar că a început înlocuirea acestor coşuri de gunoi, dar încă nu 

s-a finalizat tot acest proces. 

 Menţinerea pubelelor de gunoi în condiţii de igienă. Pentru că în tot oraşul, ştim 

foarte bine, pubelele, unde toată lumea se duce să-şi arunce gunoiul menajer, arată 
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jalnic. Şi toaletarea copacilor şi a gardului viu. Înlocuitea copacilor îmbătrâniţi care este 

un real pericol să se facă în funcţie de sezon şi atunci când este cazul în tot oraşul. 

 Şi la Capitolul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, cetăţenii, pentru că toate 

aceste amendamente evident, sunt vocea cetăţenilor care ne-au ales, pentru siguranţa 

dumnealor, şi-ar dori patrule de agenţi din Poliţia locală noaptea în oraş. Dacă este 

posibil, aici, în funcţie de numărul de angajaţi care ştim că este destul de mic la Poliţia 

locală ”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să vă rog, după ce supuneţi la vot 

aceste amendamente, unele mai serioase, unele mai neserioase, la sfârşit, aş vrea să-l 

rog pe d-nul Matişan, să ne explice şi nouă care .. discută numai de lucruri serioase, cum 

a făcut de a găsit acei bani, schemele, calculele … să ne spun şi nouă, pentru că dânsul 

face numai propuneri serioase şi restul le fac neserioase. 

Deci sunt foarte curios cum găseşte banii …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… ţinând cont că 

suntem la îndepărtatul punct 2 din ordinea de zi…”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „stimate d-nule consilier o să vă 

răspund, nu o să aştept până la punctul Diverse. 

Important este atunci când dezbatem un proiect de hotărâre, indiferent de care 

este el, că este vorba de proiectul de buget, că este vorba de oricare alt proiect de buget, 

important este să studiem şi să ne interesăm. 

Mă întrebaţi de unde am luat banii!  Am găsit în proiectul de buget, afişat public, 

pe site-ul Primăriei, transmis chiar şi dvs., adică, nu puteţi să spuneţi că proiectul de 

buget nu l-aţi primit. Iar acolo unde, urmare a dezbaterilor publice, a propunerilor 

dvs.am găsit surse din bugetul  municipiului Focşani care a fost afişat pe site. 

Nu este nici un secret. Am propus diminuarea unor sume dintr-o zonă şi creşterea 

sumelor într-o altă zonă, pentru a susţine nişte cheltuieli. Ce este aşa de complicat? Este 

foarte simplu !”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „adevărul este că nu aţi 

vrut să aşteptaţi, din respect pentru d-nul consilier să înţeleg !”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „bineînţeles”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „să o luăm pe rînd. O să 

propun la vot amendamentul făcut de d-nul consilier Tănase …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… le luăm pe rând …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… cu amendamentele 

pe care le-aţi propus cu subcapitolele pe care le-aţi citat, nu sunteţi de acord aşa?”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule Preşedinte, aş vrea să ştiu şi 

eu ce amendament votăm. Pentru că aici nu s-au spus sume. Aici s-au spus lucruri care 

se doresc a fi făcute în oraş. Corect ! 
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Dar, nu s-au spus sume, nu s-au spus de unde! Adică, asta înseamnă un 

amendament”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ca şi consilier, vă rog să 

luaţi o decizie !”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „amendamentele le-am spus ieri la comisie şi 

acum … Eu spre exemplu, nu am avut perspicacitatea dvs. ca să căutăm banii cum …”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… unii au noroc în viaţă …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „să o supun la vot 

amendamentul făcut de d-nul consilier Tănase, cu următoarele subcapitole: 

- refacerea parcărilor din spatele blocurilor B-dului Unirii, Arh.I.Mincu; 

- refacerea parcării între B-dul Unirii – Diviziei; 

- refacerea parcării N-dul Unirii – Anghel Saligny; 

- refacerea infrastructurii D.Golescu; 

- refacerea infrastructurii Rarău; 

- refacerea infrastructurii C.Centrală; 

- execuţia lucrărilor de amenajarea trotuarelor şi canalizării pe următoarele străzi: 

Culturii, Mare a Unirii şi Prosperităţii; 

- refacerea infrastructurii şi a canalizărilor stradale, str.Argeş; 

- sensul giratorii din balize; 

- montarea limitatoarelor de viteză din apropierea unităţilor de învăţământ; 

- finanţarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia a 4 creşe de copii; 

- montarea de bănci la fiecare scară de bloc şi la stăzile unde se cere; 

- închiderea definitivă a str.Mr.Gh.Pastia; 

- strudiu de fezabilitate pentru construcţia unui spital municipal; 

  

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Preşedinte, aş vrea să reţineţi că avem un 

secretariat care se înregistrează tot ce se vorbeşte aici, deci, sunt cunoscute la 

secretariat, nu are rost să repetăm. Atunci, le reluăm din nou, ce facem aici ? 

D-nule Preşedinte, nu ştiu dacă aţi reţinut, avem aici un secretariat … 

Unele propuneri făcute de colegii noştri consilieri PNL sunt regăsite în bugetul pe 

care-l vom aproba astăzi. Şi avem secretariatul aici care şi-a cuprins tot ce s-a spus aici 

… Ce facem, reluăm poveştile …”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „voiam să dau o replică d-nului consilier 

Radu Niţu, că nu sunt poveşti. 

Aţi spus, poveştile celor de la PNL. Vă rog frumos d-nule consilier Niţu, că nu 

suntem la poveşti aici!”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „v-aş ruga să …  ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dragi colegi, vă rog 

aceste discuţii să le purtăm la Secţiunea Diverse şi declaraţii politice. 
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Propun să votăm amendamentele cu subcapitolele pe care le-am citit adineauri, 

amendamentul făcut de d-nul consilier Tănase”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „îmi pare rău, d-nule Preşedinte, 

vreau să ştiu ce votăm …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… votăm bucată cu bucată …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… d-nule consilier spuneţi-ne sume, 

pentru că suntem la buget, nu suntem în altă parte. 

Dacă aveţi de gând să promovaţi ceea ce aţi scris acolo, vă felicit, dar, iniţiaţi 

proiecte de hotărâre. Spuneţi sume. O sută de lei vreţi să cheltuiţi, de unde îi luaţi şi de 

la ce  capitol. Este foarte simplu, ce-i aşa de complicat! 

Ne batem joc ?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mai întâi aş vrea să-i spun d-nului consilier 

Matişan, că nu trebuie să ţipe. Haideţi să vorbim civilizat. Am crezut că vreţi să mă 

speriaţi. 

D-nule consilier, eu ieri am prezentat atât la discuţiile pe buget, a fost şedinţa 

publică cât şi la comisii. Eu cred că dacă exista interes din partea dvs. a majorităţii, am 

fi găsit acele sume, dar, îmi cereţi mie să vin eu … că trebuie 50,30 miliarde lei şi 3,7 

miliarde lei … ”. 

 

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

vin cu o altă propunere. Eu aş propune, dacă introducem amendamentele pe ordinea de 

zi, sau, d-nul Primar a venit cu următoarea propunere acum, d-na Carmen Grosu, vă rog 

să ne daţi o mică lecţie, un scurt rezumat, cum se alcătuieşte un proiect de hotărâre în 

ceea ce priveşte bugetul local, sau un amendament, ca să fie la subiect ”. 

 

D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: “ în proiectul 

bugetului general al municipiului, al oricărui municipiu, se pot înscrie doar obiective de 

investiţii ale căror documentaţii tehnico-economice au fost deja aprobate în Consiliul 

local. Pentru toate străzile pe care le-am auzit aici nominalizate de domnii consilieri, nu 

sunt la ora actuală documentaţii aprobate. Toate celelalte documentaţii care sunt 

aprobate la nivelul Consiliului local, sunt cuprinse în buget. 

Proiectul bugetului a fost publicat pe 8 martie, a fost în dezbatere publică, 

dezbaterea publică oficială a fost făcută la finele celor 15 zile de publicare. 

Mai mult de atât, nu ştiu ce să vă spun! 

Nu am avut contestaţii, nu am avut alte probleme ridicate”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc.  

Înţeleg că propunerea acestor amendamente  nu este fundamentată cu nimic. Am 

dreptate?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dacă noi facem propuneri şi Primăria, 

doamnele de la tehnic nu sunt de acord şi majoritatea, asta înseamnă că noi nu putem să 

facem niciodată … să venim cu aceste amendamente … ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… ori nu aţi înţeles ori 

nu vreţi să înţelegeţi …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… am înţeles foarte bine, nu sunteţi de acord 

să facem anumite străzi şi anumite obiective în Focşani. Eu cred că am înţeles bine, că 

altfel … pentru că d-na Grosu spune că …”. 

 

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

transparenţă, vă propun să trecem la vot, pierdem timpul …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „vă rog să se consemneze în procesul 

verbal, eu nu particip la vot pentru că, acesta nu este amendament”. 

 

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

vrea să mă amestec, să zic în ceea ce înseamnă micul Parlament. Fără a fi părtinitor şi 

fără a fi cârcotaş, dacă îmi este permis permis o glumă.  

Domnilor consilieri, aţi invocat aici că este nevoie de spital. Spitalul acesta 

trebuie să aibă un amplasament, când se aprobă un studiu de fezabilitate trebuie să ştim 

care sunt condiţiile, dacă există disponibilitate.  

 Amintiţi-vă că nu de multă vreme Consiliul Local din care dvs. faceţi parte a dat 

Ministerului Dezvoltării o suprafaţă pe Centură, pentru a aproba indicatori în vederea 

realizării de către MDRAP a unor locuinţe cu o categorie sau alta de folosinţă. Dar 

Consiliul Local a pus la dispoziţia Ministerului o suprafaţă de teren pentru ca aceştia, pe 

banii lor să facă un bloc.  

Un exemplu doar de administrare a ceea ce înseamnă universalitatea bunurilor pe 

care le gestionează Municipiul Focşani. 

Vorbiţi de faptul că trebuie şi creşe. 

De acord cu dvs. Dar ar trebui indentificat un spaţiu. Ar trebui să vedem care sunt 

disponibilităţile acelei zone pentru că, noi avem teren, în păşune, dar a apărut legea 

păşunilor prin care ni se interzice schimbarea categoriei de folosinţă. E clar că acolo o 

închidem. Este nevoie de o anumită suprafaţă pentru ca acea locaţie şi implicit acel 

aşezământ să fie funcţional. 

Amintiţi-vă, şi vorbesc nu mai târziu de Consiliul local trecut, când s-a 

intenţionat schimbul cu acea doamnă din str.Brăilei pentru că acea fâşie pe care o avem 

la intrare în str.Brăilei este insuficientă pentru a face o grădiniţă. Avem 1000 mp. acolo, 

care este insuficientă ca să, nu spun improprie pentru a edifica acest locaş. 

Vorbiţi de str. Mr.Gh.Pastia, închiderea str.Pastia. Care este amendamentul pe 

care-l propuneţi pentru a aproba la buget închiderea str.Pastia? Evaluabil în bani. Pentru 

că mai târziu, sau la distanţă de câteva minute, vine d-ra Dimitriu şi spune, nu-l 

închidem, propunem dispozitiv de calmare. 

Iertaţi-mă, există, şi cred că este componenta pe care o reprezentaţi cel mai bine 

d-nule Tănase. Există un program interjudeţean de transport la nivel de judeţ şi la nivel 

de judeţe limitrofe. Ştiţi bine că acest program prevede obligaţii pentru agenţii 

economici până în anul 2019. 
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Este corect să le spuneţi colegilor că nu poate municipalitatea să externalizeze 

activitatea celor de la transport public pentru comuna Cîmpineanca şi Vînători. Sunt 

operatori economici care au câştigat licitaţii şi au licenţe de traseu şi de execuţie pe 

aceste trasee până în anul 2019. Nu putem să ne hazardăm să, ne angajăm că vom face 

lucruri catre nu ţin de noi. Dacă vreţi să fac o paranteză cu privire la mobilitate, există 

un studiu prin care … aţi participat la discuţii, am invitat pe domnii primari riverani ai 

localităţii Focşani, dacă sunt de acord ca după terminarea programului acesta, până în 

anul 2019, să accepte ca operatorul  care este, RATL sau societatea de transport public 

local să efectueze transport în celelalte localităţi … dar este un program al 

municipalităţii pe componenta metropolă. Amintiţi-vă că am discutat-o la comisii. 

Menirea mea este, să vă aduc la cunoştinţă atunci când greşiţi. Am încercat să fiu 

imparţial şi să nu mă catalogaţi a fi altfel decât sunt. Dar nu vă puteţi hazarda domnilor 

consilieri să faceţi propuneri care nu sunt susţinute. 

Evaluabil în bani înseamnă, ceea ce spune, fără a fi purtătorul de cuvânt a d-nului 

Matişan, 5 lei de la capitolul X, se duce la capitolul Y sau invers. Ca să nu vă mai spun, 

şi cu asta închei, că toate sumele pe care d-nul consilier Matişan le-a adus la cunoştinţă, 

a început alocuţiunea dumnealui în sensul că au fost sume pe care unităţile şcolare le-au 

adus la cunoştinţă că au nevoie de acestea după ce s-a convocat şedinţa de Consiliu, în 

22, respectiv joi.  

Amintiţi-vă că ieri am discutat 3 proiecte, în regim de urgenţă aseară la ora 20,30. 

v-am transmis prin e-mail cele 3 proiecte cu care dvs. aţi fost de acord să le discutăm 

astăzi, cu privire la cele 3 unităţi şcolare, în completare, tot ieri s-a pus problema pentru 

90 de ani, pentru 100 de ani, pentru flori, bomboane şi ce s-a mai hotărât aseară şi care 

fac obiectul completării ordinii de zi”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Secretar, noi vă mulţumim frumos că 

ne ajutaţi să nu greşim. Aici nu era vorba decât un studiu de fezabilitate pentru un spital. 

Stăm foarte prost la capitolul sănătate. 

Eu vreau să vă întreb câte studii de fezabilitate s-au făcut aici … s-au promovat în 

Consiliul local, s-au cheltuit nişte bani aiurea, pur şi simplu aiurea, cu studiu de 

fezabilitate, şi nu v-am văzut niciodată că luaţi … domnule, s-au cheltuit bani pe studiu 

de fezabilitate. 

Mi se pare revoltător ceea ce spuneţi dvs. Este revoltător. Deci, nu am cerut decât 

un studiu de fezabilitate. Nu eu trebuia să spun câţi bani trebuie pentru studiu de 

fezabilitate. Voiam un studiu de fezabilitate pentru spital. Până la sfârşitul anului se 

poate face … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… iniţiatorul proiectului 

trebuie să spună. 

Am reţinut şi eu o chestie, acum că m-aţi impulsionat. 

Transport gratuit pentru salariaţii din municipiul Focşani.  

Ştiţi ce înseamnă asta?  

Eu cred, nu ştiu, nu sunt directorul Transport Auto SA, este d-nul director în sală, 

dar cred că cea mai mare parte a venitului vine din abonamente, şi de la salariaţii care 

fac naveta în municipiul Focşani. Nu ştiu dacă am dreptate sau nu. 

Asta înseamnă că în 3 luni o închidem prin proiectul dvs., şi mai sunt câteva dar, 

mă abţin”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

„revoltător este un cuvânt pe care ar trebui să-l invoc d-nule consilier Tănase. 

Amintiţi-vă că fiecare proiect de hotărâre dacă este să ne uităm în ceea ce 

înseamnă atribuţiile Secretarului, printre acelea, sau printre toate atribuţiile pe care le 

am, datorită, sau, privind legislaţia României este şi aceea de a vă transmite mapele de 

şedinţă. 

Mi-am luat angajamentul, cealaltă lună, că nu se va mai întâmpla să le fac, sau să 

le înaintez cu întârziere. Lucru de care m-am ţinut începând de luna aceasta, când vă 

spuneam că la ora 21, aproximativ, am transmis joi seară materialele şi o puteţi 

confirma cu data e-mailului pe care l-aţi primit toate materialele. Şi aseară, tot la ora 21, 

30 am plecat, după ce s-au terminat comisiile am făcut acelaşi transport, să zic, în 

mediul on-line, de informaţii. 

Studiile de care vorbiţi sunt componente pe care dvs. le aveţi la mapă d-nule 

consilier Tănase. Revoltător, faptul că le trimit. Nu le trimit decât cu intenţia de a fi 

informat şi dvs. ca şi consilieri să votaţi în cunoştinţă de cauză”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu totuşi, susţin ca, 

următorul pas, fiind vorba de buget să votăm, să acordăm votul nostru amendamentelor 

făcute de toţi colegii consilieri. Pe rând, bineînţeles. 

 

 Se supun la vot amendamentele d-lui consilier  Neculai Tănase, nefiind adoptate 

cu 9 voturi „pentru” şi 12 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilieri: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică,  Lauriana Ailincuţei, Cătălina Lupu, şi a d-nilor consilieri: Marius-

Eusebiu Iorga, Bogdan-Emilian Matişan, Mihai Nedelcu, Ionuţ Mersoiu, Radu Niţu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruţ şi Daniel Ungureanu. 

 

 Pentru moment, d-nul consilier Neculai Tănase, părăseşte sala. 

 

 D-nul Deputat Ion Ştefan: „proiectul a trecut …”, considerand ca cine s-a 

abţinut a votat pentru.  

 

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

Ştefan, o să vă dau cuvântul la punctul Diverse, mulţumim că sunteţi prezent în sală, 

alături de colegii dvs., dar nu poate intercala nimeni cu şedinţa Consiliului local”. 

 

D-nul Deputat Ion Ştefan:  „scuze”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „scuzele sunt acceptate”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-rei consilier Ana-Maria Dimitriu, nefiind 

adoptat cu 8 voturi „pentru” şi 12 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilieri: 

Mariana Miron, Valerica Bojoaică,  Lauriana Ailincuţei, Cătălina Lupu, şi a d-nilor 

consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Bogdan-Emilian Matişan, Mihai Nedelcu, Ionuţ 

Mersoiu, Radu Niţu, Emanuel Gongu, Mihai Petruţ şi Daniel Ungureanu. 

 

   D-nul consilier Neculai Tănase, revine în sală. 
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 Se supune la vot amendamentul d-nului consilier Alin-Claudiu Dobre, nefiind 

adoptat cu 9 voturi „pentru” şi 12 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilieri: 

Mariana Miron, Valerica Bojoaică,  Lauriana Ailincuţei, Cătălina Lupu, şi a d-nilor 

consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Bogdan-Emilian Matişan, Mihai Nedelcu, Ionuţ 

Mersoiu, Radu Niţu, Emanuel Gongu, Mihai Petruţ şi Daniel Ungureanu. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-nului consilier Ionuţ Filimon, nefiind adoptat 

cu 9 voturi „pentru” şi 12 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilieri: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică,  Lauriana Ailincuţei, Cătălina Lupu, şi a d-nilor consilieri: Marius-

Eusebiu Iorga, Bogdan-Emilian Matişan, Mihai Nedelcu, Ionuţ Mersoiu, Radu Niţu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruţ şi Daniel Ungureanu. 

 

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

adoptă cu 13 voturi „pentru” şi 8  voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier consilier: 

Irina-Anca Maria-Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase. 

 

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

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

13 voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor 

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase, devenind 

hotărârea nr.91. 

 

 

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

utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar a anului precedent; 

 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ ca şi o consecinţă a ceea ce am 

votat anterior, tot ca urmare a discuţiilor din Comisia buget şi administraţie, cât şi din 

dezbaterea publică, o să enunţ următorul amendament: 

 

 

- se suplimenteaza cu 1.532 mii lei  suma pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, detaliată astfel: 

PRIMĂRIA 

 

La capitolul Învăţământ 

- 100,00 mii lei - Documentaţie tehnico-economică pentru creşterea performanţei 

energetice a Colegiului Economic ”Mihail Kogălniceanu” 
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La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

- 76,00 mii lei – completare documentaţie PUG cu preluare plan mobilitate; ştiţi 

că suntem în întârziere cu acest PUG, sper din toată inima să aprobăm acest PUG, în 

sfârşit anul acesta, sper din toată inima ca cest PUG să-l aprobăm în sfârşit anul acesta, 

sper; 

 

- 80,00 mii lei - PUZ zona de Nord reglementări funcţiuni, căi de acces şi utilităţi 

publice 

- 60,00 mii lei – PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN este vorba de 

acel drum din E85, discuţia pe care am avut-o chiar şi toamna trecută 

 

-  30,00 mii lei- documentaţie topo-cadastrală teren construire străpungere str. Militari-

str.Anghel Saligny, discuţie pe care repet, am avut-o ieri 

- 50,00 mii lei – documentaţie topo-cadastrală teren străpungere str.Cuza-Vodă – 

centura ocolitoare, adică de la Carefourr, să ieşim cu stradă până în Cuza Vodă. 

   

 

La capitolul Transporturi  

- 80,00 mii lei - DALI str.Cincinat Pavelescu, str.Nicolae Săveanu şi str.Focşa, tot ca 

urmare a acestor discuţii din dezbaterea publică 

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE 

 

La capitolul Cultură, recreere şi religie 

- 500,00 mii lei – Reabilitare şi extindere parc Nicolae Bălcescu 

- 446,00 mii lei -  Reabilitare şi extindere parc Teatru  

 Aceste două solicitări au cvenit la Comisia de buget şi binerînţeles la dezbaterea 

publică, s-a luat în considerare acest lucru. 

 

La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

- 50,00 mii lei Documentaţie Reparaţii capitale fântâni arteziene în Municipiul Focşani 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL AL.I.CUZA 

 

- 60,00 mii lei  – Documentaţie Reparaţii capitale acoperiş şi tâmplărie interioară şi 

exterioară. Ştiţi foarte bine v-a explicat d-nul Primar ieri, că acolo chiar avem nevoie de 

aşa ceva, şcoala solicitând acest lucru; 

 

 În concluzie, - se diminuează cu 1.532 mii lei suma pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă   şi  

 - se suplimenteaza cu 1.532 mii lei  suma pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, ceea ce am enumerat anterior. 
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 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 21 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr.92.   

 

   

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

numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul 

local al Municipiul Focşani pe anul 2017; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.93. 

 

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI 

SA pe anul 2017 şi estimat pe următorii 2 ani;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 94. 

 

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pe anul 

2017 şi estimat pe următorii 2 ani;  

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 95. 

 

  

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ENET SA Focşani pe anul 2017 şi estimat pe 

următorii 2 ani;  

 

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 96. 

 

    

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017, a sumei de 20,00 

mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie 

socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte;  
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   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21voturi  

„pentru” devenind hotărârea nr. 97.  

  

 

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

completării art.2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

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

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

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

furnizare a energiei termice şi modul de utilizare;  
  

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 98. 

  

 

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

preţurilor şi tarifelor pentru unele produse livrate şi servicii executate de către 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani către terţi;  

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 99.  

 

 

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

modificării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public 

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

nr.79/207, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „noi, Grupul PNL, nu suntem de acord cu 

majorarea tarifelor, întrucât societatea este pe profit”. 

 

  

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

„pentru” şi 9 vot „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: 

Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase şi Costel Bîrsan, 

devenind hotărârea nr. 100. 

 

 

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

sumei de 6,5 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pentru premierea 

participanţilor la Concursul Regional „Pe-o gură de rai”, organizat de Palatul 

Copiilor din Focşani, în data de 2 aprilie 2017;  

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „personal sunt de acord cu această alocare, 

însă, întrebarea mea este, ce fac copii aceştia că nu au Palatul Copiilor, d-nule Primar? 

Este Palatul Copiilor, dar nu există Palatul Copiilor! ”. 
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 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „să avem răbdare …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ să avem răbdare, nu! Un răspuns bun din 

partea PDS-ului”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „iertaţi-mă, aţi spus că 

sunteţi de acord şi eu am zis să-l supunem la vot să nu mai pierdem timpul, nu am ştiut 

că …”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 101. 

  

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.42/2003 privind aprobarea 

reeditării publicaţiei lunare „FOCŞANII”, în format de revistă a Consiliului local 

Focşani şi Primăriei municipiului Focşani;  

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 102. 

 

 

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

deplasării, în perioada 28 aprilie – 2 mai 2017, a unei delegaţii reprezentative a 

municipiului Focşani, conduse de primar Municipiului Focşani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă, în localitatea Majdanpeck, Republica Serbia, pentru semnarea 

Acordului de înfrăţire a Municipiului Focşani, România cu  oraşul Majdanpek, 

Republica Serbia ;  

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: “o să fac un amendament, pentru că 

s-a omis în proiectul de hotărâre să se treacă o sumă pentru achiziţionarea unui simbol 

al oraşului cu care delegaţia respectivă să meargă la Majdanpek. De aceea propun ca la 

art.2, să se completeze cu aprobarea alocării sumei de 1000 lei pentru realizarea, 

achiziţionarea unui obiect simbolic reprezentativ pentru Municipiul Focşani care va fi 

oferit autorităţilor locale din Majdanpek cu ocazia semnării acordului de înfrăţire. 

Şi ca să nu mai iau cuvântul şi a doua oară, propun din partea Grupului PSD, ca 

din delegaţie, pe domnii consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Petruţ, Mihai Nedelcu, 

Radu Niţu şi Bogdan-Emilian Matişan”. 

 

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

consilier Alin-Claudiu Dobre, Laura Mihaela Ciocoeaş, Ana-Maria Dimitriu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă rog să faceţi 

propuneri pentru comisia de numărare a voturilor”. 
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D-nul consilier Radu Niţu: „o propun pe d-na consilier Cătălina Lupu şi d-nul 

consilier Daniel Ungureanu”. 

 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „pentru comisia de numărare a voturilor o propun 

pe d-na Irina-Anca Maria-Panaite”. 

 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu mi se pare corect ca numai 2 consilieri de 

la PNL să participe … a sunt 3… scuze. Şi voiam să-l întreb pe d-.nul consilier Matişan 

din ce capitol bugetar a găsit banii aceia”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aţi pus o întrebare … mai bine 

tăceaţi, aţi mai fost consilier local. Sumele acestea sunt prevăzute deja în buget, la 

capitolul deplasări. Acum se aprobă doar cheltuirea ei efectivă. 

Dacă tăceai, filozof rămâneai !”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „în timp ce colegii noştri 

din cadrul aparatului tehnic se ocupă de buletinele de vot, eu vă propun să votăm 

amendamentul făcut de d-nul consilier Matişan. 

Propun să revenim la sfârşitul prezentării ordinii de zi la acest proiect”. 

 

 

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

documentaţiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico– economici, faza DALI 

şi descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a  blocurilor de locuinţe din municipiul 

Focşani”;  

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 103. 

 

 

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

unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţiile de membrii 

ai consiliului de administraţie la PARKING FOCŞANI S.A.; 

 

  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ am primit la comisia de buget şi 

administraţie nominalizările aşa cum am propus în comisia de ieri. Nominalizările 

pentru această comisie din partea aparatului de specialitate: d-nele Baciu Micşunica - 

preşedinte, Turcu Manuela – membru şi Calotă Geta – membru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „rămâne aceeaşi comisie 

pentru numărarea voturilor, sunteţi de acord?” 
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Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord să rămână aceeaşi comisie de 

numărare a voturilor. 

 

 

Se revine la sfârşitul prezentării ordinii de zi la acest proiect. 

 

 

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

profilului consiliului de administraţie, al candidaţilor şi matricea consiliului de 

administraţie al S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A.; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 104. 

 

 

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

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 105. 

 

 

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

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria 

municipiului Focşani;    

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 106. 

 

 

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

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia locală a 

municipiului Focşani;    

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.107 . 

 

 

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

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani;     

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 108. 
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Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

de personal pentru Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului local al 

municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 109. 

 

 

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

promovarea domnului Ionaşcu Florinel din funcţia contractuală de execuţie de 

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

Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului Focşani, în 

funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate gradul II gradaţia 5 

clasa de salarizare 42, începând cu data de 1 aprilie 2017; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 110. 

 

 

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

modificărilor aduse anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

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

public al municipiului Focşani;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 111. 

 

 

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

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

inventariate în domeniului privat al municipiului Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 112. 

 

 

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

încredinţării către SC ENET SA Focşani a bunurilor aferente serviciului public de 

alimentare cu energie termică produsă centralizat ce face obiectul contractului de 

concesiune nr.33648/09.08.2006 cu modificările ulterioare;    

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 113. 
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Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredinţării în folosinţă gratuită Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, 

până la data de 31.03.2021, a obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu verde 

Cartier Mîndreşti, Cartier Focşani Sud şi Cartier Laminorul” având suprafaţa de 

122844 mp; 

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „întrucât acest obiectiv este într-un litigiu, noi o să  

ne abţinem la acest proiect până la finalizarea problemelor”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „noi, nu că am fi împotriva acestui proiect, dar  

este un proiect care la ora actuală cum a spus şi colegul meu … nu se ştie exact care este 

situaţia cu el. Deci, are o documentaţie tehnică destul de slabă deci, la momentul acesta 

nu are studiu topo, suprafaţa a fost calculată eronat în documentaţia tehnică, adică, 

trebuia pentru 18 ha. şi s-a calculat pentru 12 ha.  

Sunt nişte semne de întrebare. Nu are sistem de irigaţii, cel mai important, ce 

facem fără sistem de irigaţii … este un proiect de risc”. 

 

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

Tănase, proiectul a fost prevăzut din păcate fără un sistem de irigaţii. 

Noi nu-l putem lăsa de izbelişte, este păcat ca 12 ha., peste 12 ha. de spaţii verzi  

… ” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… sunt 18 ha sau 12…”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… 12 ha….”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu zic că sunt 18 ha. …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… dacă dvs. le-aţi  

înnumărat …” 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu se ştie …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… eu vă spun că acestea  

sunt. Eu nu ştiu de unde aţi scos dvs. 18 ha.  

Iar în al doilea rând litigiul, pe noi nu ne interesează. Noi ne asumăm proiectul şi  

vrem să mergem mai departe cu el” 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aş vrea să-i dau cuvântul d-nei Costin”. 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „în ceea ce priveşte 

proiect de risc. 

  Toate proiectele care nu s-au finalizat până în 30.12.2015, au fost considerate 

proiect de risc. A fost proiectul de spaţii verzi integrat cu proiectul de străzi şi proiectele 

de Şcoala nr.3 şi Şcoala nr.8. Şcoala nr.3 şi Şcoala nr.8 pentru că s-au semnat foarte 

târziu contractele de finanţare, contractele de lucrări s-au semnat în august 2015 şi 
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trebuiau finalizate în 30.12.2015, deci, o perioadă foarte scurtă de timp, Şcoala nr.8 am 

reuşit şi am finalizat-o, pentru că era mai mică, Şcoala nr.3, a fost considerat proiect de 

risc şi Ministerul ne-a dat voie să-l prelungim până în 30.06.2016 şi s-a finalizat fără 

nici o problemă. 

Proiectul de străzi şi proiectul de spaţii verzi la fel, au fost ordine de sistare 

datorită vremii şi ordin de reîncepere a lucrărilor şi Ministerul considerându-le proiecte 

de risc ne-a dat voie să le ducem până la 30.06.2016. 

Proiectul de spaţii verzi a avut prevăzut de proiectant o suprafaţă de 18 ha., 

184000  mp.dar, real executaţi din măsurătorile făcute pe teren cu responsabilul tehnic, 

diriginte şi constructor, real executaţi sunt 122848 mp. cred. 

Deci, ceea ce spunem noi este faptul că s-au plătit lucrări reale executate, 

contractul a fost de vre-o şapte miliarde două sute lei, în bani vechi, fără TVA, exclusiv 

TVA, 72 miliarde lei. Şi tot aşa, din măsurători, s-a realizat o economie de aproximativ 

12 miliarde lei. Deci, s-a plătit constructorului exact pe realizatul din teren.  

Legat de studiul topo, avem obligaţia să întocmim atât la străzi cât şi la spaţii 

verzi documentaţiile ESBIL, adică documentaţiile care rezultă după execuţie. Am 

prevăzut bani acum în buget ca să putem să facem aceste ridicări topo şi să ştim exact 

cum sunt împărţite şi cum avem aceste suprafeţe. 

Şi la proiectul de străzi, proiectantul a considerat că trebuie să realizăm o 

suprafaţă de, tot aşa, de 184000 mp. Din măsurători nu am identificat suprafaţa asta. Am 

realizat o suprafaţă mai mică, am justificat foarte clar, am respectat indicatorul de 

parcări, am respectat indicatorul de piste de biciclişti, indicatorul de … suprafaţă 

reabilitată a rezultat mai mic, dar am explicat, şi nu a fost nici o problemă. 

Vreau să înţelegeţi că ceea ce s-a plătit este executat real pe teren. 

Deasemeni, proiectele s-au realizat concomitent şi cel de spaţii verzi şi cel de 

străzi, au fost realizate concomitent dar fără să ne încurcăm unul pe altul. Nu a trebuit să 

renunţ la parcări ca să fac spaţii verzi sau să renunţ la spaţiu verde ca să fac parcări, 

nicidecum. 

Din punctul nostru de vedere proiectele nu pot fi considerate slabe pentru că s-au 

implementat exact aşa cum au fost contractate şi cum au fost asumate. 

Am avut audit, am avut contract de asistenţă tehnică proiectant, contract de 

asistenţă, cel puţin la spaţii verzi a fost şi contract de consultanţă, o firmă a dat 

consultanţă. Am avut suspiciune de corecţie şi la străzi şi la spaţii verzi, dar nu s-a 

dovedit nici o suspiciune de corecţie, a fost şi pe proiect suspiciune de corecţie la spaţii 

verzi, tocmai s-a  spus că proiectul a fost prost, a fost suspiciune de corecţie, nu s-a 

dovedit. A fost suspiciune de corecţie şi la contractul de lucrări, şi la străzi şi la spaţii 

verzi dar nu s-a dovedit nici o cirecţie. Toţi banii au fost rambursaţi a fost eligibil. A 

fost şi auditul de la Comisia Europeană pe ambele proiecte.  

Deci, noi dacă am fi ştiut că vom avea atâtea controale în anul 2016. vă spun 

sincer că nu mai doream prelungirea lor”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu voiam să întreb aşa, de ce, fiind un proiect  

de risc ultimii 20% din banii care s-au plătit au fost din bugetul Consiliului Local. 

Ministerul Dezvoltării nu a mai dat ultimii 20% … ”.  

 

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

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ei consideră că este un risc … şi nu a vrut 

să …”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „… dacă era un 

proiect de risc şi într-adevăr, riscul se dovedea până în 30 iunie, noi nu eram în stare să-l 

finalizăm până în 30 iunie 2016, într-adevăr am fi dat toţi banii înapoi. Dar, ne-am 

asumat să plătim din neeligibile în anul 2016, iar din toată suma asumată a fost nevoie 

să plătim la spaţii verzi numai 5 miliarde lei.  

Deci, era restul de executat undeva la 17 miliarde lei, şi a fost nevoie să plătim 

numai 5 miliarde lei. 

În Ghidul de finanţare, nu a avut ca şi lucrare complementară sistemul de irigaţii. 

Am încercat ulterior, pentru că proiectul a avut în bugetul proiectului şi capitolul 

Diverse şi neprevăzute într-un procent de 5% din valoarea de execuţie. Am încercat să 

obţinem aprobare şi pentru acest sistem de irigaţii dar nu s-a reuşit. Şi atunci, noi am 

promovat o documentaţie pentru SUD pentru sistemul de irigaţii, dar pentru că … s-au 

găsit alte posibilităţi să se rezolve această irigaţie. 

Iar acest sistem de irigaţii să ştiţi că poate fi înlocuit şi cu ce se întâmplă acum, ce 

face Direcţia de Dezvoltare.  

S-au creat locuri de muncă, am avut indicatori de muncă, şi aici am avut o mare 

problemă şi d-nul Primar poate să confirme, pentru că ajunsesem în data de 30 iunie şi 

nu reuşeam să facem angajările. Am creat 5 locuri de muncă la Spaţii verzi cred şi 8 

locuri de muncă la străzi. 

Pentru noi nu a fost nici o corecţie şi asta înseamnă foarte mult”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamnă, mai voiam să spuneţi care 

sunt condiţiile de implementare a acestui proiect şi de monitorizare şi pe ce perioadă”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „după finalizare, 

noi suntem obligaţi să întreţinem 5 ani. Vom da rapoarte, se dau rapoarte trimestriale, se 

vine în teren şi se verifică. Aceeaşi situaţie am avut-o şi la Piaţa Unirii. Tot aşa, 5 ani la 

Căminul de Bătrâni, cel puţin la Căminul de Bătrâni, după 5 ani au venit şi au verificat 

gresia, să vadă dacă este gresie porţelanată şi dacă există acte de calitate. 

Deci, vreau să vă spun că cei 5 ani, oricând putem fi luaţi la întrebări dacă 

indicatorii propuşi, noi i-am respectat. 
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Şi ca să completez, să ştiţi că la verificări se numără fiecare fir de arbore, fiecare 

fir de gard viu, şi se măsoară suprafaţa de gazon. S-a numărat fiecare fir din gardul viu 

plantat. Au venit cei de la ADR şi au măsurat”. 

 

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

Doamnelor şi domnilor consilieri, având în vedere discuţiile care au fost purtate 

la şedinţa Comisiei de buget, şi văzând şi luarea de poziţie de astăzi, a dvs., trag 

concluzie că  nu doriţi să fiţi de acord cu acest proiect de hotărâre. 

Trebuie să vă atrag atenţia însă, un singur lucru foarte important. Aşa cum a 

precizat d-na Costin, în ultimul răspuns noi avem obligaţia ca acest proiect să-l 

menţinem viabil cel puţin 5 ani. Şi viabilitatea acestui proiect se menţine doar dacă, va 

fi dat în administrare Direcţiei de Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Focşani 

şi dacă, bineînţeles vom respecta toate normativele privind întreţinerea spaţiilor verzi 

din acest proiect. 

În situaţia în care dvs. nu veţi fi de acord cu această propunere care este asumată 

prin proiect, pentru că de aceea au fost create locuri de muncă la Direcţia de Dezvoltare 

la Spaţii verzi, vom fi în situaţia în care va trebui să dăm toţi banii înapoi pe acest 

proiect pe care i-am primit de la fonduri europene. Şi o spun cu toată părerea de rău, eu 

voi fi primul care, la imediat şedinţa următoare, voi propune să dăm banii toţi înapoi. 

Dar, totodată voi face şi acţiune în instanţă împotriva dvs. dragi consilieri care veţi vota 

împotrivă sau vă veţi abţine. Pentru că există o prevedere legală foarte clară în care 

spune, la Legea nr.393/2004, la art.55, că aleşii locali răspund, în condiţiile legii, 

administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin. Art.56, alin.1, spune la fel, consilierii răspund în nume propriu 

pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului precum şi solidar pentru 

activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. În 

procesul verbal de şedinţă al Consiliului, va fi consemnat la rezultatul votului, iar la 

cererea consilierului se va menţiona în mod expres votul acestuia. 

Eu nu vreau să vă spun altceva că au fost cazuri de genul acesta în ţară, când 

anumite primării datorită neatingerii indicatorilor stabiliţi prin proiect au fost nevoiţi să 

dea banii  înapoi la Agenţia de Dezvoltare Regională. 

Cred că am făcut tot ceea ce era necesar şi posibil de când am preluat acest 

mandat, şi eu am semnalat probabil, primul, multe nereguli care s-au materializat şi 

concretizat în procesele verbale de recepţie. Au fost comisii nenumarate, care s-au 

deplasat pe teren. Comisii care au constatat acele nereguli, s-a purtat o întreagă 

corespondenţă cu prestatorul de servicii, cu cel care a realizat acest proiect. Din păcate, 

a refuzat, spunând că, nu dumnealui răspunde de proasta calitate a lucrărilor. Noi ne-am 

asumat şi am făcut, pentru că altfel riscam să pierdem aceşti bani şi să-i restituim la 

bugetul Uniunii Europene. Am făcut toate lucrările necesare prin Direcţia de Dezvoltare 

în timp foarte scurt şi ne-am conformat tuturor cerinţelor Agenţiei Regionale de 

Dezvoltare, mai mult decât atât, aşa cum a spus şi colega noastră, am avut controlul de 

la Comisia Europeană de la Curtea de Conturi a Comisiei Europene, şi din fericire s-a 

considerat că acest proiect până la urmă a fost finalizat. Au fost atinşi toţi indicatorii, 

dar, repet, în continuare suntem în perioada de monitorizare. 
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Dacă dvs. consideraţi că doar din motive, care, nu ştiu, cred că vă scapă, doriţi să 

nu fiţi de acord cu trecerea acestui obiectiv în administrarea Direcţiei de Dezvoltare, 

consider că în acest moment lucrurile trebuie să ia calea legală în sensul că, va trebui să 

ne dezicem de acest proiect şi să restituim banii Uniunii Europene. Vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „acest PIDU pentru Focşani, parcă 

este blestemat. 

Ne-am chinuit o grămadă, cu tot felul de hârtii, în plus sau în minus, utile sau 

inutile pentru acest proiect încă din anul 2011.  

O să le readuc aminte colegilor câte oprelişti am avut din partea Ministerului 

Dezvoltării, condus la vremea aceea de d-na Elena Udrea, culminând la un moment dat 

… colega dvs. de partid, d-nule consilier, culminând la un moment dat cu respingerea 

proiectului pentru lipsa unui cuvânt, plopi. Asta nu am să o uit niciodată. 

Acum, după ce, cu chiu cu vai, am reuşit să ducem acest proiect la bun sfârşit, 

cetăţenii municipiului Focşani, din 3 cartiere ale oraşului, repet, din 3 cartiere ale 

oraşului se bucură de această investiţie. Şi suntem puşi din nou, la sfârşitul acestui 

proiect, suntem puşi în situaţia să nu reuşim să gestionăm ceea ce am construit cu 

fonduri europene. 

Avem aşa un mare talent să ne dăm cu stângul în dreptul, şi să refuzăm bani 

europeni pe care cu greu îi accesăm. După ce i-am accesat, o să ne trezim acum, că va 

trebui să-i dăm banii înapoi pentru că refuzăm să recepţionăm şi să luăm în 

administrare, aşa cum ne-am angajat în acel proiect, nu o să putem să întreţinem ceea ce 

am realizat şi o să dăm banii înapoi. Iar cei şapte milioane două sute cât a costat  această 

investiţie, o să apese pe bugetul municipiului Focşani şi uite aşa nu o să mai avem bani 

de străzile enunţate de d-nii consilieri la proiectul anterior, de locurile de joacă pe care 

ni le-am propus, de parcurile pe care vrem să le reabilităm şi să înfiinţăm altele noi, şi 

de multe alte investiţii pe care ni le-am propus în următorii 4 ani. 

Eu cred că, măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, consilierii opoziţiei din 

Consiliul local să înţeleagă, că nu pleacă nici un consilier PSD cu spaţiul verde în 

buzunar şi-l duce acasă. Sunt ale cetăţenilor care, parte din ei i-au votat şi pe ei şi i-au 

trimis aici în Consiliul local”. 

 

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

consilieri, vreau să fac practic trimitere la obiectul dosarului pe care dvs. l-aţi invocat. 

Speţa este simplă.  

Instituţia Prefectului, vă spuneam şi aseară la şedinţa de comisii atacă hotărârea 

noastră după cele 6 luni şi încă 4 zile. Din punctul meu de vedere tardiv pentru că tutela 

administrativă pe care Instituţia Prefectului trebuie să o exercite este pe un termen de 6 

luni, acest fiind un termen de decădere. Că nu s-a întâmplat astăzi sau nu s-a întâmplat 

atunci, să respecte acest termen este altă discuţie. 

Prost este că, Prefectul se bucură ca un garant al legii în teritoriu, şi tot legiuitorul 

prin Legea contenciosului administrativ, consideră că actul atacat de către Prefect este 

suspendat de drept. Asta înseamnă că nu mai poate produce efecte, iar ceea ce am gândit 

ca şi mecanism să zic, este aceea ca, gândind un nou proiect de hotărâre să prelungim cu 
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5 ani, începând cu 31 martie 2017, încredinţarea acestor suprafeţe către Direcţia de 

Dezvoltare. 

Argumentul pe care se bazează, chiar tardiv Prefectul este acela că, la momentul 

în care dvs. aţi votat, s-au obţinut 13 voturi. Adevărat este că la vremea respectivă d-nul 

Ştefan Ion, fostul consilier local, şi-a prezentat demisia. Matematic dacă discutăm, 2/3 

din 20 susţin în continuare că sunt 13 voturi. Aşa cum recunosc astăzi că 2/3 din 21 de 

consilieri locali câţi alcătuiesc Consiliul local municipal, înseamnă 14. Nicicând, 

matematic vorbind, 20 nu este egal cu 21.  

Acesta este argumentul pentru care, la vremea respectivă am apreciat a fiind  

legală hotărârea chiar şi cu 13 voturi. 

Acum, dacă aşteptăm ca instanţa să se pronunţe, probabil o să dureze un an sau o 

să dureze doi  ani de zile până obţinem o hotărâre judecătorească. Nu asta ne 

intereseasă. Ne interesează ca aceste spaţii care înmuguresc sau care trebuie îngrijite în 

această perioadă de primăvară să poată fi îngrijite.  

De asta am gândit acest proiect de hotărâre  pe care-l supunem atenţiei dvs.”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „după ce am ascultat discursul politic al  

d-nului Matişan, care, nu ştiu la ce îi ajută la momentul acesta, eu, înţeleg îngrijorarea 

d-nului Primar, sincer, o înţeleg, şi vreau să vă spun că nu este o bucurie pentru nimeni. 

Noi, nu vom vota împotrivă. Acest proiect este neclar în momentul de faţă. 

Problema este că, sper să nu fie o ameninţare d-nule Primar ceea ce aţi spus mai înainte 

cu datul în judecată. 

Eu vreau să vă spun că nu suntem împotriva acestui subiect, însă … probabil că o 

să ne abţinem, pentru că, fiind un proiect care, oricând poate să se lase cu repercusiuni, 

acum, vin eu invers … asupra celor care votează…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ să înţeleg că mergeţi pe principiul … a 

plecat din sală, d-nul Ştefan. Dacă vă abţineţi, înseamnă că trece proiectul, nu? ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu-i vorba că trece proiectul dacă ne abţinem.  

Vorba este că noi nu putem să votăm nici pentru, nici împotrivă, pentru că este neclar. 

Este logic. Nu că ar fi vreo problemă”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu înţeleg că dvs. acum consideraţi că 

acei auditori care au venit în control de la Curtea Europeană de Conturi, au greşit …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … cine a spus că au greşit! De ce nu ne-aţi  

pregătit şi nouă o scurtă informare …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ aţi solicitat aşa ceva?”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu trebuia să solicităm, acesta este un proiect 

care se votează, nu! Trebuia să ne pregătiţi ca să ştim şi noi ce votăm. 

Nouă în momentul de faţă ne este neclar ce votăm. Îmi pare rău dar …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă solicitaţi …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ne pare rău, dar asta este realitatea …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „acelaşi lucru l-aţi făcut şi în luna  

septembrie sau octombrie, când a fost votat proiectul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „fără să acuz pe nimeni,  

şi fără să fiu părtinitor la fel, cu nimeni, eu nu am văzut nici o undă de discuţie politică 

în discursul d-nului consilier Matişan. 

S-a discutat foarte clar de cetăţenii municipiului Focşani, nu s-a discutat de  

politică, nici măcar cu o virgulă.  

Sunt trei cartiere, unul dintre ele, Cartierul SUD, unul din cele mai mari şi mai  

vaste cartiere din municipiul Focşani şi într-adevăr este păcat să pierdem şi să ne uităm 

cu indiferenţă, cum aceste spaţii verzi, chiar acum în pragul primăverii se vor distruge”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş vrea să vă spun câteva cuvinte. 

Eu fac parte din Zona a VI-a Cartier Mîndreşti şi care este prevăzută în acest 

proiect de hotărâre. Poate şi colegul meu Dobre Alin, care şi dânsul este în zona aceea, 

aş vrea să plec cu o concluzie clară de aici. De ce nu se votează, înţeleg de la colegii 

noştri, care nu votează, de ce nu se votează întreţinerea. Doar se face întreţinerea. 

Vreau să vă spun că în Cartierul Mîndreşti pomii au început să intre în vegetaţie, 

iarba a început să crească foarte bine, este un crud verde aşa, are apă suficientă, nu 

înţeleg de ce nu vreţi să-l votăm. 

Poate ne bucurăm … aţi înşiruit o serie de lucruri care trebuie făcute în Focşani şi 

este foarte bine şi toţi ne dorim să facem cât mai multe în Focşani, cred că toţi de aici, 

dar nu înţeleg, dacă dăm banii înapoi, ce mai putem face în Focşani. 

V-a explicat foarte clar aici, cred că a fost foarte clar explicat de toată lumea, eu 

nu înţeleg de ce nu vreţi să facem această întreţinere. O să mă întrebe cetăţenii de acolo, 

şi eu vreau să plec de la dvs., pentru că eu mă duc în Mîndreşti zilnic, şi dacă mă 

întreabă cineva, trebuie să-i spun de ce şi nu ştiu. Nu vreau să mint, vreau să spun exact 

realitatea. 

Păcat de situaţia asta, vă spun, în loc să ne bucurăm că se face ceva în Focşani şi 

v-am auzit mereu că. trâmbiţaţi prin ziare că, noi vrem să facem să aprobăm, să 

susţinem proiectele care nu ştiu ce şi văd că, de fapt una spunem şi alta facem”. 

 

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

am înţeles bine, doriţi o motivaţie din partea Grupului PNL !”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „dacă vă aduceţi aminte un pic, dacă faceţi 

un efort de memorie, în iulie anul trecut, pe 28, dacă nu mă înşel, când a  fost acest 

proiect pe ordinea de zi, am întrebat şi atunci, şi nu mi-a răspuns absolut nimeni din 

aparatul tehnic, ce indicatori trebuiau realizaţi, care anume erau aceia. Obiectivul este 

amenajare spaţiu verde Cartier Mîndreşti-Focşani şi Cartier Laminorul şi am cerut pe 

fiecare obiect în parte suma care a fost cheltuită şi pe ce anume s-a cheltuit. Şi nici 

astăzi după atâtea luni, nu am primit un răspuns”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „aveţi în acest sens un 

număr de înregistrare prin care aţi depus această solicitare?”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „la momentul respectiv d-nule Preşedinte 

nu aveam organigrama şi nici modul de funcţionare al Consiliului local, dacă vă aduceţi 

aminte, l-am votat ulterior. 

Deci, în momentul în care, am intervenit, trebuia să mi se dea un răspuns … la o 

săptămână, 10 zile. Trebuia să mi se dea un răspuns pentru că, sunt consilier şi am 

dreptul să cer în plen nişte lămuriri”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „o să o rog pe d-na  

Costin să ne dea câteva detalii”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „proiectul a fost 

gândit pe toate cele 3 cartiere iar licitaţia de lucrări s-a făcut pe suprafaţa celor 3 

cartiere. Nu a fost licitat separat, Cartier Mîndreşti, Cartier SUD şi Cartier Laminor. 

Noi le-am delimitat în sensul de a ne fi nouă clar. Dar cantităţile şi plata care s-a 

făcut nu s-a făcut pe cartiere. S-a licitat o suprafaţă de 184000 mp. şi s-a plătit o 

suprafaţă de 122000 mp. aşa cum am spus mai înainte, suprafaţa real executată. În 

schimb, noi avem cantităţile pe aceste cartiere, noi le avem separat, dar valoric, nu 

putem să le separăm pentru că licitaţia nu a fost făcută pe obiecte separate”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aş vrea să le spun colegilor mei de 

la Grupul PNL că cei şapte milioane două sute, reprezintă  nici mai mult, nici mai puţin 

decât 30% din banii alocaţi pentru investiţii anul acesta. 

Sunt tare curios, dacă în luna iulie când o să putem să facem rectificare de buget, 

după lecţia pe care, sper că au învăţat-o astăzi la proiectul de buget, or să vină cu un 

amendament şi să ne spună, de unde va trebui să tăiem, de la care investiţie să 

renunţăm, ca să acoperim aceşti bani. 

Da d-nule consilier, am avut un discurs politic, aveţi dreptate. Atât timp cât în 

plenul Consiliului local vorbesc de interesele cetăţenilor din acest oraş, care m-au trimis 

aici, am avut un discurs politic. A apăra interesele cetăţenilor din acest oraş, în 

accepţiunea dvs. am făcut un discurs politic, atunci aveţi dreptate”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-nul Radu Niţu aştepta  

un răspuns din partea Grupului PNL, dacă puteţi să …”. 

 
 

D-nul consilier Radu Niţu: „… este o vorbă, şi tăcerea-i un răspuns!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu înţeleg, nu am spus până acum! …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… aţi spus că nu ştiţi ,  

că nu-l votaţi ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „şi nu aţi înţeles! 

Noi avem … trebuie să avem şi noi nişte date să ştim …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… eu personal am 

înţeles că nu aveţi nimic împotrivă, că …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu avem nimic împotrivă, lucrul acesta este  

adevărat dar, când votezi, trebuie să votezi în cunoştinţă de cauză, m-aţi înţeles. 

Nu ştiu, putem să ne gândim, peste o lună, peste două, cine ştie …” 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „mai dăm o pauză de 5 minute, ca să vă dăm toate  

datele ca să votaţi”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aş fi vrut să o întreb  pe d-na Costin,  

să spună colegilor consilieri când a fost controlul de la Curtea de Conturi a Uniunii 

Europene!”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „a fost în noiembrie 

– decembrie. Şi a fost control, în afară de auditul Curţii de Conturi, a fost controlul de la 

Uniunea Europeană. A fost un control pe care noi nu l-am mai avut până acum”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „tot datorită celor care au apărut în 

presă, s-au autosesizat, şi am fost selectaţi …”. 

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

5 municipii…”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… într-un eşantion de 5 municipii. Au 

venit şi au spus, da domnule, este în regulă. 

Nu ştiu ce mai puteţi dvs. comenta că nu este în regulă la acest proiect! 

Şi dacă atunci, în data de 28 iulie, d-na consilier, nu aveam toate … nici eu nu 

aveam toate datele foarte clare, ulterior s-au clarificat toate aceste aspecte şi am ajuns la 

situaţia şi la concluzia că într-adevăr proiectul a fost finalizat în ceea ce înseamnă 
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implementarea lui pe partea de execuţie. Dar finalizarea proiectului se face la finele 

celor 5 ani când avem inclusiv monitorizarea şi întreţinerea acelor spaţii verzi. 

Eu aş vrea doar atât, să-mi daţi o explicaţie, adică, să-mi daţi o altă soluţie cum 

vedeţi dvs. întreţinerea acestor spaţii verzi în perioada următoare când vor trebui făcute 

anumite lucrări. Aşa cum spuneau colegii deja, arborii au intrat în vegetaţie, deja 

gazonul creşte, deja trebuie făcute anumite lucrări, care în acest moment, datorită 

faptului că dvs. vă veţi abţine, noi nu putem să-l realizăm. 

Care este soluţia ! 

Soluţia este să lăsăm totul în paragină, dăm cu piciorul la şapte milioane patru 

sute mii lei, şi mai doriţi pe urmă să mai avem un buget pe care să-l folosim în alte 

obiective de investiţii în Focşani. Asta este politica dvs., vă mulţumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Primar, spuneaţi că nu mi s-au dat 

acele detalii că nu era … nici dvs. nu le aveaţi la momentul respectiv, ok. Am cerut 

acele date, consider că este lipsă totală de transparenţă, nepunându-mi-se la dispoziţie 

nici măcar după aceste 8 luni. Deci, au trecut 8 luni de atunci şi cred că există … dacă 

ne uităm un pic înapoi, puteţi vedea că aşa a fost şi nu vorbesc pe lângă şi mai mult 

decât atât, consider că atunci am cerut informare în ceea ce priveşte acest proiect, lucru 

care nu mi s-a adus la cunoştinţă. 

Acum este tardiv să ne întrebaţi, cu ce soluţii venim noi! ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „imediat o să vină  

clarificarea şi o să vă demonstrăm că stăm bine cu memoria”. 

 

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

fac dovada bunei credinţe. Am rugat colegii mei, să-mi aducă dosarul de şedinţă din 28 

iulie 2016. O să vă rog să-mi permiteţi să vă citez, d-ră consilier. 

Într-adevăr, la punctul 24 de atunci, aţi avut mai multe intervenţii, am să citez: 

privind acest proiect de hotărâre, fac  trimitere la proiectul nr.24, face referire la 

hotărârea Consiliului local, dar ca un simplu cetăţean, privind aprobarea şi modificarea 

inventarului bunurilor. 

D-nul Preşedinte de la vremea respectivă, Matişan, zice: nu cred că aţi fost atentă 

la punctul 24, privind încredinţarea. 

Reveniţi: şi se referă la o HCL nr.384/10.12.2015.  

Dacă mergeţi în desfăşurătorul proiectului, au fost chestiuni prealabile, se pare că 

a fost o coincidenţă, 22 şi 24. 

Revin: ca un simplu cetăţean, şi vă citez: dacă aş vrea să intru pe site-ul Primăriei 

la  HCL, ţin să vă reamintesc că această hotărâre, nu poate fi vizualizată, cum nici 

hotărârea privind contractul de finanţare a acestui proiect. 

Pot să vă spun că m-am documentat şi pe site. 

D-nul Matişan: despre ce proiect vorbiţi: despre proiectul nr.24 ?. 
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Reveniţi: exact, asta voiam să fac referire, că vis-a-vis de finalizarea acestui 

proiect PIDU, unde suntem acum cu amenajarea spaţiilor verzi, dacă intru pe site-ul 

Primăriei la HCL şi am pus în vedere şi această hotărâre nr.384, nu pot fi vizualizate. 

Continui: vă aduc la cunoştinţă că, conform Legii nr.544 privind liberul acces la 

informaţii ar trebui să asigure Primăria Focşani o secţiune de transparenţă. Dacă ne 

uităm la HCL, acestea pot fi accesate pe când acestea nu. Şi am să întreb de ce?  

D-nul Matişan: cred că este o chestiune tehnică. Dacă aţi fi dorit în mod expres să 

fi avut acesastă hotărâre, aţi fi putut veni la Primărie fără nici un fel de problemă. 

Vorbesc în calitate de simplu cetăţean. 

D-nul Matişan, vă recomandă procedura după Legea nr.544 la care faceţi referire, 

situaţie în care puteţi face o solicitare în formă electronică. Se poate face adresă şi se 

poate consulta fără nici un fel de problemă.  

Celelalte hotărâri le-am văzut. 

În concluzie, d-nul Cazaciuc se angajează să vadă dacă într-adevăr au fost sau nu 

au fost postate. 

Şi reveniţi cu penultimul cuvânt, reiau: voiam să vă întreb referitor la acest 

proiect de modernizare şi extindere spaţii verzi, să ne precizaţi care sunt indicatorii care 

trebuiau realizaţi în acest proiect şi care dintre ei s-au realizat, dacă s-au respectat 

prevederile contractuale şi în termenul stabilit şi după cum scrie şi în proiectul de 

hotărâre acesta s-a încheiat. Dacă s-a încheiat presupun că şi cei de la ADR Brăila, ar fi 

trebuit să avem un proces verbal de recepţie, monitorizat de comisia dumnealor, comisie 

de recepţie finală şi acesta nu este vizibil, nu am unde să-l găsesc. 

Toate cererile dvs., spune d-nul Matişan, au legătură cu acest proiect de hotărâre. 

Acest proiect de hotărâre nu face nimic altceva decât să încredinţeze din nou, pentru că 

a fost şi înainte Direcţia de Dezvoltare atribuit acestui contract.  

Toate celelalte cereri pe care dvs. le-aţi făcut, fac obiectul unei cereri pe care dvs. 

o puteţi adresa aparatului, fără nicio o problemă şi cu transparenţă vi le pun la dispoziţie 

orice document care intră sub incidenţa Legii nr.544. 

Ultimul cuvânt: acea transparenţă de care vorbiţi vis-a-vis de obiectivul, este acea 

amenajare, include 3 obiective, Laminorul Mândreşti şi SUD, fiecare dintre cele 3 

obiective care întregesc acest obiectiv ar trebui să aibă un deviz de cheltuieli pe spate, 

pe fiecare sumă, să putem vedea. 

D-nul Matişan: nu face obiectul acestui proiect de hotărâre, nu-l face dar îl face. 

Şi am încheiat discuţiile legate de proiect, s-a supus la vot, mă rog, 13 voturi, 

problema vă este cunoscută. 

Nu deduc de aici că a fost depusă o solicitare în accepţiunea liberului acces la 

informaţii, mă angajez să caut şi în registratura instituţiei, dar înţeleg că dvs. susţineţi că 

nu aţi depus o solicitare scrisă în acest sens”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „în momentul în care fac o solicitare în 

plen, este obligatoriu să să mi se dea un răspuns”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„putem da o explicaţie !”. 

 

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

rău că s-a adoptat hotărârea de Consiliu local prin care se reglementează interperlările şi 

solicitările pe care dvs. ca şi consilieri locali le puteţi formula. La vremea respectivă, 

dacă dvs., lecturând acest proces verbal gândiţi că ar fi trebuit să vă răspundem, eu cred 

că nu-i aşa. 

Am făcut discuţii pe marginea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, 

observaţiile, punctele de vedere, nu fac obiectul unei cereri. Sunt susţineri ale dvs. pe 

proiect. Aşa cum fiecare consilier are dreptul să-şi manifeste punctul de vedere.Nu pot 

aprecia că toate  intervenţiile care se fac pe un proiect constituie interpelări şi nu o 

solicitare expresă în acest sens. 

Aşadar, vă rog să reconsideraţi poziţia, să apreciaţi că nu au fost depuse, sau nu a 

fost depusă de dvs. o solicitare pe acest proiect la care aparatul să nu vă fi răspuns în 

termen legal”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ aşteptam un răspuns. Să-mi dea o 

soluţie domnii consilieri, ce vom face cu aceste spaţii verzi dacă nu le dăm în 

administrare Direcţiei de Dezvoltare”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu propun un amendament la acest 

proiect de hotărâre.  

Să-l dăm în administrare Organizaţiei Judeţene sau Municipale a PNL Vrancea”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ ce o să le spuneţi cetăţenilor când se vor usca  

pomii, iarba. Cum o să-i priviţi în ochi pe aceşti cetăţeni, şi ce o să le spuneţi dvs., că nu 

vi s-a răspuns la o interpelare?  

Credeţi că, cu asta îi veţi convinge?  

Mă îndoiesc! 

Îmi pare rău, timpul nu are răbdare ! 

Gândiţi-vă, vă va pune d-nul Deputat mâna la crăpătură, v-a strâns cu uşa şi va 

zis, nu votaţi acest proiect.  

De ce, care este interesul lui?  

Care este interesul dvs.? 

Doriţi efectiv să se distrugă tot ? 

Pentru, probabil vreun alt motiv? 

Pentru că, din ce aţi spus dvs. până acum, şi nu am luat cuvântul până astăzi, este 

pueril! Credeţi-mă, nu cred că acesta este motivul pentru real prin care dvs. să 

demonstraţi că sunteţi cetăţeni ai acestui oraş”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „cine este de acord cu  

amendamentul d-nului consilier Matişan ?”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… a fost o glumă, staţi un pic …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…aici discutăm lucruri 

serioase”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… dacă unii fac glume, pot şi 

eu…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am văzut că d-nul consilier s-a enervat şi, nu  

l-am auzit până acum …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…probabil s-a revoltat, 

ca noi toţi. Suntem revoltaţi, pe bună dreptate”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ce să zic, eu unul şi colegii mei, noi nu mai 

credem în promisiuni, m-aţi înţeles. 

 

De atâtea ori … noi v-am cerut să aveţi nişte argumente pentru acest proiect. 

Eu, chiar acum m-am uitat la proiectul de hotărâre, şi sunt nişte date foarte …cum 

să vă spun eu … nu-i nimic clar. Aici, noi votăm, nu ne jucăm. Votăm. Şi ca să votezi, 

nu poţi să votezi pe promisiunea că, domnule, a venit Uniunea Europeană şi aşa … chiar 

nu mă interesează. Eu vreau să văd negru pe alb, să discutăm pe documente, nu ? ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… Uniunea Europeană 

… o panaramă, nu? ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… degeaba ne revoltăm, că … până ne  

revoltăm, trebuie să vedem ce facem.  

D-nule consilier, eu am văzut … eu vă spun sincer şi prieteneşte vă spun … mie  

nu-mi place să mă joc cu chestiile acestea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „noi am cerut argumente, noi nu  

le-am primit. Aşa cum a spus şi colegul meu, chestiuni puerile. 

A cerut şi d-nul consilier argument, pentru cum vom vota noi. Vi le-am mai dat, 

vi le mai spun odată că, poate nu le-aţi înţeles. 

Proiectul este terminat, unu. Proiectul este recepţionat, doi. Proiectul are 

verificarea finanţatorului, că este cea mai importantă verificare. 

Adică, dacă finanţatorul, cel care a dat banii pentru acest proiect, a spus că, acest 

proiect şi-a atins toate obiectivele, şi a fost realizat corect, nu văd unde este problema. 

Iar acum, mingea este în curtea noastră, Uniunea Europeană finanţatorul spune, 

bravo, l-aţi făcut, acum luaţi-l şi gestionaţi-l. Aşa cum aţi promis, timp de 5 ani îl veţi 

întreţine voi. 

Noi fiind comunitatea locală prin Primăria municipiului Focşani, Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice. Că acolo avem oamenii, pe care i-am angajat tot prin 

proiect. Că acolo avem toată baza materială. Că dacă nu, îl prelua Primăria în mod 

direct, da, dar nu ştiu la care serviciu. La impozite şi taxe, la serviciul de urbanism! Cam 

cine ar trebui să se ocupe de subiectul acesta? 
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Că, nu ştiu, probabil că, nu vreţi la Direcţia de Dezvoltare, poate vreţi la alt 

serviciu!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cred că nu realizăm care sunt efectele 

totuşi ale acestei acţiuni …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… din bugetul …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu numai atât, gândiţi-vă că vom fi  

nevoiţi să dăm în şomaj încă 5 angajaţi care … pardon, 10 angajaţi ai Direcţiei de 

Dezvoltare pentru care au fost create special posturi pentru a aduce la îndeplire acest 

proiect.  

 

Dacă dvs. consideraţi că este normal şi logic să lăsaţi pe drumuri 10 oameni, să  

piardă municipalitatea şapte milioane patrusute mii lei, votaţi cum consideraţi că este  

dictat de cei care, nu cunosc nici măcar anumite consecinţe. Probabil că deoarece nu li 

s-a împlinit o promisiune electorală, că va face grădină botanică de 5 ha. … ”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „eu mai insist la colegul meu, Dobre Alin, care este 

tot în Cartierul Mîndreşti şi merge cu mine pe acolo, chiar, să-şi exprime poziţia pentru 

că, să vă spun sincer, mă întreabă cetăţenii … eu merg mai pe jos aşa, pe acolo şi nu am 

cum să le răspund. Şi aş vrea să vă spuneţi poziţia pentru că acolo trebuie să dăm o 

explicaţie celor care, nu au asistat la o asemena discuţie şi poate … 

Vă rog eu frumos …”. 

 
 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu abia acum m-am lămurit cum 

crează PNL-ul locuri de muncă în municipiul Focşani. Mai tăiem vreo 5 de acolo, mai 

tăiem vreo 5 de acolo. Ştiţi numai cu scăderea, cu adunatul, nu prea … nu …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „tot veni vorba de locuri de muncă. Ştiţi cine  

conduce Focşani-ul şi Vrancea de vreo douăzeci şi ceva de ani ? …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… d-nule Tănase ! …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… PSD-ul, domnilor consilieri. Şi Vrancea 

este …”. 
 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… PSD-ul crează locuri de muncă 

…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … nu mai aveţi discuţii de astea populiste 

…”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… păi asta face PSD-ul, crează 

locuri de muncă, dvs. le …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „… aţi văzut că Vrancea  …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… dvs. desfiinţaţi locuri de muncă.  

PSD-ul aduce locuri de muncă … ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… haideţi domnule … lăsaţi-mă să vorbesc 

…”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ … felicitări d-nule consilier …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi, v-aţi enervat. Nu trebuie…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:”… soluţii! 

D-nul Primar aştepta o soluţie din partea dvs., şi nu … 

Suntem la proiectul de hotărâre nr.27, pe care vă rog să-mi permiteţi să-l supun la 

vot”. 

 

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

13 voturi „pentru  şi 8 voturi ”abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor 

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase.  

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu, dar dosarul care, tocmai a fost 

deschis la DNA, va avea o completare”. 

 

 

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

încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Parohia „Sfânta 

Cuvioasa Parascheva” a spaţiului situat în incinta Punctului termic nr.19, ce 

aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unei 

case de prăznuire, precum şi a unei cantine sociale; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 114. 

 

 

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

Hotărârii Consiliului local a municipiului Focşani nr.93/2007 privind aprobarea 

încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Serviciul Public 

Local de Asistenţă Socială Focşani, a imobilului clădire şi teren aferent în 

suprafaţă de 650,00 mp., situat în Focşani, str. Ştefan cel Mare nr.21 în vederea 

amenajării unui sediu; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 115. 
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  Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

realizării de către Municipiul Focşani în parteneriat cu LIDL ROMANIA SCS a 

investiţiei – „Amenajare staţie de transport public şi trecere de pietoni”;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 116. 

 

 

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

dării în administrare pe o perioadă de 4 ani, a unor bunuri ce aparţin domeniului 

public al municipiului Focşani, situate în „Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi 

Grădina Publică din Focşani”, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.117. 

 

 

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

schimbarea destinaţiei spaţiului medical cu suprafaţa utilă de 132,26 mp. situat la 

etajul II al imobilului - Policlinica nr. II, situat în Focşani, str.Bucegi nr.28, judeţul 

Vrancea, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în „spaţiu cu 

destinaţia de bază de practică pentru şcoală postliceală sanitară”; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 118 . 

 

 

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

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

suprafaţă de 2,60 mp către ENGIE România SA – Distrigaz Sud Reţele SRL;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 119. 

 

   

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

dezmembrării terenului în suprafaţă de 4978,00 mp, aparţinând domeniului privat 

al municipiului Focşani, situat în Focşani, str. Vîlcele nr. 15, T 125, P 6601 şi 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros şi a dreptului de servitute în 

indiviziune şi în cote părţi egale, cu titlu oneros, către proprietarii construcţiilor 

amplasate pe acest teren; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 120. 
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Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 14,60 mp., 

situat în Focşani, Aleea Căminului nr.1, bl. B1, ap.1, aparţinând domeniului privat 

al municipiului Focşani, în favoarea domnului Arbunescu Ionel; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:”aş ruga Grupul PNL, să 

… nu ştim, nu  ridicaţi mâna, aţi obosit, am înţeles, dar … se consemnează totuşi într-un 

proces verbal …” 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 121. 

 

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

modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.362/2016 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafaţă de 10,00 mp., situat în Focşani, str.Dinicu Golescu 

nr.13, ap.1, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea 

domnului Ene Daniel; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 122. 

 

 

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

vânzării imobilelor case pe pământ aparţinând fondului locativ de stat aflate în 

proprietatea municipiului Focşani;  

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 123. 

 

 

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

Listei de priorităţi pe anul 2017, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, 

destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

D-na consilier Cătălina Lupu: „vă rog să se consemneze, eu nu voi participa la  

vot”. 

 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „vă rog să se consemneze, eu nu voi participa 

la vot”. 

  

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

„pentru”, şi 2 neparticipări la vot din partea d-nelor consilier : Cătălina Lupu şi Valerica 

Bojoaică, devenind hotărârea nr. 124. 
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Punctul 39 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

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

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

modificată, a fost retras de iniţiator. 

 

 

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

unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul local al municipiului Focşani pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2017;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:” „am rugămintea ca acest 

proiect de hotărâre să-l discutăm la sfârsit pentru că mai sunt încă 7 proiecte, acelea 

propuse  în completarea ordinii de zi de către d-nul Primar”. 

 

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

alocării sumei de 2,46 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 

Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani în vederea participării 

echipei de volei feminin la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, 

care va avea loc la Tulcea în perioada 30.03-01.04.2017; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 125. 

 

 

 Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

alocării sumei de 3,24 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 

Liceului de Artă „Gheorghe Tăttărescu” Focşani în vederea participării Corului 

de Cameră „Jeunesses” la etapa interjudeţeană a Concursului Naţional Coral, care 

va avea loc la Botoşani în data de 31 martie 2017; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 126 . 

   

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Vrancea în domeniul public al Municipiului Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 127. 

  

 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea  

alocării sumei de 22,50 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2017 Colegiului Naţional Unirea în vederea participării unui grup de elevi la 
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Concursul de Informatică American Computer Science League, care va avea loc în 

luna mai 2017; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 128. 

 

 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

şi completarea art. 1(1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.166/2009 privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 

500 lei, din bugetul local al municipiului Focşani, cuplurilor focşănene care 

împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 129. 

  

 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

şi completarea art. 1(1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.165/2009 privind acordarea Diplomei de longevitate şi a unui premiu anual în 

valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de 90 de ani inclusiv, cu domiciliul în 

municipiul Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 130. 

  

 

Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea  

şi completarea art.1(1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.129/2011 privind acordarea unui premiu în valoare de 2.500 lei brut,  

persoanelor care împlinesc 100 de ani, cu domiciliul în municipiul Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 131. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „  o să revenim la ordinea 

de zi iniţială, unde ne-a rămas proiectul de hotărâre nr.40 - proiect de hotărâre privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul local al municipiului Focşani 

pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2017, aştept propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD propunem 

pe d-nul consilier Mihai Nedelcu”.  
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Nu mai sunt alte propuneri, se supune votului deschis spre aprobare propunerea 

d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, pentru ca, pe o perioada de 3 luni, începând cu 

luna aprilie 2017, d-nul Mihai Nedelcu să fie următorul preşedinte de şedinţă, pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focşani. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 132. 

 

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

Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi, avem de votat. 

Sunt gata buletinele de vot? Comisia, vă rog să vă adunaţi, să vă constituiţi ! 

Între timp, aş dori vă vă înscriu la cuvânt pentru Secţiunea a III-a - discuţii, 

declaraţii politice. 

 

 Era, d-nul Marean Popoiu, d-nul consilier Costel Bîrsan, d-ra consilier Ana-Maria 

Dimitriu, d-nul consilier Emanuel Gongu, d-nul Sandu Gurguiatu, d-nul consilier 

Neculai Tănase”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:”stimaţi colegi, revenim 

la proiectele nr.14. 

O să o rog pe d-na consilier Cătălina Lupu să citească procesul verbal încheiat în 

urma validării voturilor,  privind aprobarea deplasării, în perioada 28 aprilie – 2 

mai 2017, a unei delegaţii reprezentative a municipiului Focşani, conduse de 

primar Municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în localitatea 

Majdanpeck, Republica Serbia, pentru semnarea Acordului de înfrăţire a 

Municipiului Focşani, România cu  oraşul Majdanpek, Republica Serbia. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

 

D-na consilier Cătălina Lupu: „Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine 

de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

 

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

 

- d-nul Marius Eusebiu Iorga               13       0       8 

- d-nul Mihai Petruţ                      13       0       8 

- d-nul Mihai Nedelcu                          13       0       8 

- d-nul Radu Niţu                                 13       0       8 

- d-nul Bogdan-Emilian Matişan         13       0       8 

  -    d-nul Alin Claudiu Dobre                    1                       12                             8 

 -    d-na Laura Mihaela Ciocoeaş              1           12    8 

-    d-na Ana-Maria Dimitriu                1           12    8 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-

nului Bogdan-Emilian Matişan votat anterior şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr.133. 

 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „trecem la proiectul 

nr.16 - proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea 

procedurii de selecţie pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie la 

PARKING FOCŞANI S.A. vă rog să ne faceţi cunoscut rezultat votului”. 
 

 Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor 

consilieri în vederea votării. 
 

D-na consilier Cătălina Lupu: „Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine 

de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

 - d-na Baciu Micşunica  

 - preşedinte                  13   -           8 

 

- d-na Turcu Manuela 

- membru             13   -           8 

 

- d-na Calotă Geta 

- membru             13   -           8 

 

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr.134.   

 

 

 

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

 

1.  Raport privind administrarea activităţii SC  COMPANIA DE UTILITĂŢI  

PUBLICE  S.A. Focşani pe anul 2016; 

 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Poliţia locală a municipiului Focşani  

în anul 2016; 
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Nu sunt comentarii sau menţiuni. Consilierii iau act de aceste rapoarte şi 

informări. 

 

 

 

 

Secţiunea a III-a - discuţii, declaraţii politice 

 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „este înscris pe listă  

d-nul Marean Popoiu”. 

 

  D-nul Marean Popoiu: „este vorba de Hotărârea Consiliului Local nr.70/2007, 

s-a modificat în sensul că persoanele fizice au dreptul să deţină spaţii verzi lângă bloc, 

dar nu s-a modernizat nimic. Eu nu am primit nici un răspuns la scrisoarea mea, la 

cererea mea de atribuire a terenului. 

În ziua de 14.03.2017 am fost convocat la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

şi acolo s-a stabilit împreună cu mine cu d-nul Liciu, cu domnul jurist şi cu d-na de la 

spaţii verzi, că există un contract şi este valabil acela, adică toată suprafaţa i se dă d-lui 

Liciu. Eu mă simt discriminat şi vreau să reluaţi d-nule Primar …” 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„dacă cineva din aparatul 

tehnic … 

Daţi-ne un ajutor d-na Costin. 

D-nul Marean Popoiu:  “trebuie să ni-l dea …” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „noi ştim în mare 

problema acelui teren care a fost dat  în administrarea asociaţiei, apoi în administrarea 

d-lui Popoiu. Acolo este un conflict generat între două persoane, nu se înţeleg, este 

vorba de …”. 

 D-nul Marean Popoiu: „nu este treaba dumneavoastră asta. Aceasta este treaba 

Poliţiei, a mea…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„vrem să clarificăm 

această situaţie …”. 

D-nul Marean Popoiu: „persoana aceea vinde acolo ţuică, vin şi bere în parc şi 

nu este posibil aşa ceva şi nu-i convine să facă ordine acolo”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu nu cred că d-nul 

Liciu, s-au cum i se spune, domnul respectiv care are un magazin pe colţ îşi permite să 

vândă băuturi alcoolice pe un teren al Primăriei municipiului Focşani”. 
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D-nul Marean Popoiu: „vai d-nule Iorga, sunteţi om bătrân, ce naiba … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… mulţumesc”. 

D-nul Marean Popoiu: „… nu mai spun că m-a şi bătut acolo, problema mea 

este, de ce el să aibă drepturi şi eu nu? Eu, de fapt, ce cer acolo, cer să se  … vreau să le 

demonstrez că dacă ai voinţă poţi să faci ceva. Românilor le lipseşte voinţa, nu au 

voinţă.” 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „d-le Popoiu aţi primit un răspuns din 

partea noastră? 

D-nul Marean Popoiu:  „am primit un răspuns, semnat de nu ştiu cine, că, s-a 

rezolvat problema şi că ... dar l-am primit înainte de discuţia mea cu … în 28 

februarie…, semnează pentru Primar … nu ştiu cine semnează aici şi d-nul Mihai 

Cazaciuc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ce scrie în acel răspuns? Citiţi acel 

răspuns”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „referitor la petiţia dumneavoastră înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani … prin care solicitaţi încheierea unei convenţii de 

parteneriat vă comunicăm că Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani are 

încheiată o convenție în data de 05.02.2014 cu Asociaţia de Proprietari nr.102, fapt 

pentru care solicitarea dumneavoastră nu poate fi soluţionată favorabil.  

Dar Asociaţia nr.102 are comunicare la dumneavoastră, la Primăria municipiului 

Focşani că renunţă la acel spaţiu. Ori d-nul Cazaciuc ori nu vede, ori nu are hârtia acolo, 

pentru că el semnează primul, să dea socoteală. Eu îi cer socoteală ….”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… d-nul Cazaciuc, este în sală”. 

D-nul Mihai Cazaciuc: „ vă salut”. 

D-nul Marean Popoiu:  „… semnaţi hârtiile, aşa, ca pe bandă… 

D-nule Primar, vă rog, dacă se poate, dacă nu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„d-le Popoiu ceea ce aţi spus 

dumneavoastră trebuie să cercetez. Trebuie să respect Hotărârea de Consiliu Local, cea 

pe care dumneavoastră aţi invocat-o, trebuie să o respectăm. În contextul în care există 

un contract încheiat cu Asociaţia de Proprietari, cetăţenii nu mai au dreptul să solicite 

un alt contract.  

Dacă dumneavoastră afirmaţi acum faptul că acea Asociaţie de Proprietari a 

înaintat o adresă prin care spune foarte clar că renunţă la acel contract, vom verifica şi 

vom relua discuţia. Altă întrebare dacă mai aveţi?”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „ altă întrebare …  
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V-am rugat ca la Poliția Locală să luaţi măsuri şi să reţineţi 10% din salariu 

şefului de Poliţie dacă nu prinde un răufăcător care aruncă gunoie pe str.Antrepozite sau 

Între vii, acolo este raiul şobolanilor”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „la care director? Unul şi-a dat 

demisia, celălalt e cu dispoziţie?”. 

 D-nul Marean Popoiu: „cel pe care îl aveţi acum … eu ştiu, pe unul trebuie să-l 

împuşcaţi, nu ? ”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:   „cum să-l împuşcăm  

d-le Popoiu, îi luăm 30% din salariu”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „până când nu luaţi măsuri drastice nu se poate îndrepta 

treaba aceasta, cu mamă bună aşa, nu se poate”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „cu tot respectul pentru dumneavoastră 

şi pentru toate cele pe care dvs. le sesizaţi astăzi aici. Ştiţi foarte bine că am dispus de 

atâtea ori să se facă patrulare. Nu au capacitatea fizică necesară să stea 24 din 24 numai 

să păzescă str. Antrepozite.”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „primele două ore de la ora 5,00 la ora 7,00 dimineaţa şi 

încă o pândă de la ora 19,00 până la ora 21,00”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „d-le Agache vă rog frumos să vă 

notaţi”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „este în atribuţiunile lor, au metode”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „d-le Popoiu eu cred că Poliţia Locală, 

are întra-devăr şi această atribuţiune de a verifica respectarea disciplinei şi a protecţiei 

mediului, dar totodată cred că este mult mai important ca în acele intervale orare pe care 

dumneavoastră le-aţi menţionat să avem poliţişti locali în zonele unde pot apărea 

probleme de ordine publică, unde securitatea cetăţeanului poate fi ameninţată. Nu 

vorbim despre …”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „…au pistoale d-le Primar, cum adică … eu cu mâna 

goală să mă duc să-l prind pe acela care aruncă gunoi?”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „credeţi dumneavoastră că trebuie să 

ajungem până acolo?”. 

D-nul Marean Popoiu: „dacă este cazul da. Pentru ce poartă pistolul? Să-i puneţi 

la treabă”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „haideţi să discutăm lucruri concrete. 

Eu cred că i-am pus la treabă”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „ei aruncă şi noi plătim. Bună treabă. 
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Nu dvs. sunteţi vinovat. Puneţii la treabă, vă rog eu frumos.  

Scrieţi acolo. Nu arunca gunoiul animalule! ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ a avut efect …”. 

D-nul Marean Popoiu:  „… chiar a avut efect …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„… mi-aţi dat o idee. Putem să punem în 

tot oraşul …”. 

D-nul Marean Popoiu:  „…poate vă bate cineva  …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„… dar spunem, autor, d-nul Popoiu …”. 

D-nul Marean Popoiu: „… domnul de la gunoi îmi tot promite mereu că vine să 

ridice gunoiele de pe acolo, dar nici acum nu a venit, de două săptămâni”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nul Director Profiroiu este în sală, 

adresaţi direct întrebarea”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „dar parcă era alt director?”. 

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

Popoiu, am luat act de solicitările dumneavoastră”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „la gunoi sunt două probleme, este problemă de 

amenajare şi este problemă de întreţinere, care sunt două lucruri diferite. Iniţiatorul care 

vrea să cheltuiască banii trebuie să facă deviz obligatoriu şi după ce se termină lucrarea 

face situaţie de lucrări post-execuţie”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-le Popoiu cu scuzele 

de rigoare, lecţiile de contabilitate le daţi domnului în particular”. 

 D-nul Marean Popoiu:  „ la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice eu am 

constatat că este un fel de instituţie de cercetare. Sunt numai ingineri d-le Primar, cred 

că au şi doctoratul, păi acolo trebuie pălmaşi d-nule Primar. Mai este şi str.Bîrsei, d-nul 

Matişan mi-a făcut o scrisoare precum că s-a rezolvat acolo cu fosa aceea septică, cu 

stâlpul şi că proiectul este în curs. Dar de doi ani acest proiect este în curs … de doi ani 

de zile este în curs un proiect, dvs. l-aţi văzut vreodată ? 

D-nule Primar când mai aveţi vre-o delegaţie de mers în străinătate vreau să merg 

şi eu, să văd şi eu …”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „îl luăm la Majdanpek, dacă domnii 

consilieri de la PNL vă cedează locul dumnealor pentru care nu au vrut să voteze, 

mergem”. 
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D-nul Marean Popoiu:  „s-au mai înviorat acum, au mai prins curaj, dar până 

acum, nu auzeai nici pâs … bravo lor, vă doresc succes. 

Cereţi documente, cereţi devize, situaţii de lucrări, proiect, nu aşa, cât costă … nu 

se poate aşa. Dvs. aţi arunca banii aşa, dacă aţi avea o societate comercială? Fiecare leuţ 

îl socotiţi, că bat 60 de oameni la uşă să le daţi salarii…”. 

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

Popoiu”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „văd că s-au descreţit frunţile un piculeţ, dacă 

m-am exprimat bine.  

Nu aş vrea să aduc supărarea din nou, însă, vreau să vă spun că am votat bugetul 

Primăriei cu promisiunea d-lui Primar data aseară la şedinţa de comisii că alţi bani 

pentru biserică nu se vor mai da. 

Mulţumesc d-nule Primar, dar cu această ocazie aş dori să vă smulg şi eu o 

promisiune. Este vorba de două biserici care efectiv au nevoie. Ştiu am discutat, s-a 

promis să nu se mai ceară pentru biserici, dar poate se vor mai găsi ceva bani. Este 

vorba de Biserica Sf. Gheorghe-Sud. Este vorba de 20 mii lei şi Biserica Ovidenie, este 

vorba de 15 mii lei, poate se pot găsi.  

La Biserica Ovidenia a avut loc un incendiu acolo şi au nevoie de bani, vine 

Sfântul Paşte acum, dacă se poate. A avut un incediu anul trecut, este vorba de biserica 

de pe strada cu Jandarmii, unde este Preotul Miron”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu Ovidenia, la Sfinţii 

Apostoli …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „îmi cer scuze, dacă m-aţi înţeles mă bucur. 

Acestea sunt cele două rugăminţi. 

Referitor la banii acordaţi din buget pentru Catedrală vreau să vă spun că, cu 

aceşti bani se pot construi sau se puteau construi exact patru blocuri cu 20 de 

apartamente. Vreau să spun că suma este destul de mare, dar eu între  timp am sunat la 

constructori să aflu cât costă mp. de construcţie şi este aşa cum vă spun eu, nu vorbesc 

în necunoştinţă de cauză, d-le viceprimar credeţi-mă pe cuvânt”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu vă cred, dar acum nu 

are rost să intrăm în detalii pe o temă pe care nu o cunoaştem. Nici eu, nici 

dumneavoastră, dar din ceea ce ştiu eu construcţia unei biserici necesită un alt stil de  

construcţie, un bloc este un alt stil de construcţie”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „mă refeream la costuri”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu puteţi lua mp. de 

construcţie casă sau blocuri cu o catedrală”. 
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 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „nu m-aţi înţeles… ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…, aşa aţi spus …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „cu aceste costuri se puteau construi patru 

blocuri de locuinţe a câte 20 de apartamente, dar subiectul este încheiat, l-am votat, ca 

idee era.  

În altă ordine de idei, vedeţi dvs., când d-nul consilier Matişan, prietenul meu, aşa 

îmi place să cred, să-i spun, cere nişte sume, fetele aleargă sprinţare ca nişte căprioare, 

dar când cerem noi…, noi suntem partea rea şi atunci se mai gândesc, cică mai 

reflectăm. De aici pleacă ideea … râca, ceea ce se întâmplă uneori la noi, pentru că unii 

au acces la informaţii şi alţii nu. În ideea asta poate mai reflectăm noi consilierii şi mai 

reducem un piculeţ din decalaj”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „la care căprioare vă 

referiţi? Care-i mai căprioară decât alta ? ”.  

 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „nu-mi cereţi detalii, vă rog frumos. 

În şedinţa trecută am cerut să se adauge pe ordinea de zi un proiect şi nu s-a supus 

la vot. Am înţeles, nu am spus nimic în acea situaţie, dar am constatat că şi în alte 

şedinţe se adaugă proiecte pe ordinea de zi. Al meu nu a fost supus la vot, deşi din 

punctul meu de vedere cred că trebuia supus la vot indiferent ce ceream eu acolo. Şi 

consilierii votau, lae sau bălaie, dar trebuia supus la vot. Sper că pe viitor aceste lucruri 

să nu se mai întâmple. 

Dacă se poate avea în vedere în viitor construirea în orașul Focşani, eventual un 

proiect de hotărâre, un observator astronomic. Eu şi d-na Tătaru aici de faţă am venit cu 

această propunere, toate oraşele mari au aşa ceva,copii noştri spun că le-ar folosi şi le-ar 

prii aşa ceva, un observator astronomic. Toată lumea are şi spun că este bine să avem şi 

noi”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mulţumesc d-lui consilier Bîrsan pentru 

ceea ce a spus, pentru că noi suntem puţin mai vitregiţi de soartă, cei din opoziţie şi 

dumnealor din grupul afiliat PSD, mă refer la accesul informaţiei. De aceea revin iarăşi 

cu o rugaminte, doresc raportul procedurii la licitaţia cărţilor funciare. Am depus o 

sesizare în 27.10.2016 cu numărul 69.740 la care mi s-a dat cu răspuns, cu întârziere cei 

drept şi de atunci nu s-a mai întâmplat nimic, aud tot felul de lucruri. 

Venind să mă informez la Primărie nu aflu nimic concret şi atunci cer acest lucru, 

raportul procedurii în ceea ce priveşte licitaţia cărţilor funciare”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „stimate d-nule Primar, stimaţi colegi, distinşi 

invitaţi. 
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Ţin să mulţumesc invitaţilor şi directorilor care se află la fiecare şedinţă alături de 

noi. Ştiu d-nule Primar că v-am făcut o solicitare în şedinţa trecută, nu s-a ţinut cont de 

ea observ şi, nu ştiu, la urmă vă spun ce am de gând să fac. 

Încep prin a vă spune că am votat cu oarecare strângere de inimă acest buget. 

Unul din motive fiind exact lipsa domnilor directori care trebuiau să-şi prezinte 

proiectele, cele pe 2016, cele pe 2017. Consider că ar trebui să fim oarecum şi noi 

respectaţi. Pe noi când ne sună un cetăţean al oraşului Focşani, ne prezentăm, vedem ce 

problemă are, o notăm, sunăm directorul instituţiei subordonate Consiliului Local, 

încercăm să o rezolvăm, pentru asta am fost votaţi de asta consider că suntem aici, aşa şi 

domnii directori. Consider că atunci când vin cu proiecte de milioane de euro d-nule 

Primar să le votăm, eu consider că, eu personal nu sunt obligat să le votez, cu toate că 

le-am votat până acum, corect. 

Sunt instituţii care vor 4 milioane şi ceva de euro într-un an. Nu l-am văzut pe    

d-nul director de la Direcţia de Dezvoltare. Este cineva de la Direcţia de Dezvoltare 

aici ? Nu. A fost d-nul Velniţă, dar este director, este manager? A semnat vreo hârtie   

d-nul Velniţă pentru proiecte? Mulţumesc, nu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „este şeful Investiţiilor”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „ Eu aş fi vrut să vină directorii în persoană şi 

nu numai dumnealui. Cu d-nul Profiroiu am lucrat foarte des, s-a rezolvat totul. D-nul 

Ciobotaru mi-a răspuns chiar şi astăzi unor solicitări, orice problemă am avut şi cu d-nul 

Director Diaconu de la Transport Local solicitări şi observaţii, am văzut că s-au 

rezolvat, mulţumesc foarte mult. Pe d-nul Agache ţin să-l felicit pentru că văd mereu 

poliţişti locali pe stradă. Contează foarte mult siguranţa cetăţeanului, focşăneanului. 

Felicitări d-le Agache! Sincer vă spun, văd zilnic poliţişti locali şi îşi fac treaba. 

Intervin peste tot. Bravo lor chiar îi susţin, şi cu tot respectul! 

Probleme oraşul are… au venit şi colegii de la PNL cu multe solicitări, cele pe 

care le aveam şi eu. De la multe străzi… am strânse semnături pentru refacere, str.Ion 

Basgan este un dezastru. Va fi introdus d-na Costin spre  refacere?”. 

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

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „dar este şi str.Alexandru Sahia, d-na 

Costin?” 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ:  „nu este”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „dar de ce doamnă? Este la 50 m … Str. 

Alexadru Sahia cu tot cu fundătură cred că sunt undeva la 200 m. Este centrul orasului 

Focşani, un pic şi pentru ei, au canalizare, apă, trebuie doar astfalt, există vre-o 

posibilitate? 
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 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „prin Direcţia de 

Dezvoltare se poate face”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „prin Direcţia de Dezvoltare. 

D-nul Director nu a fost … la o singură şedinţă de Consiliu Locala fost şi nu a 

spus nici un cuvânt tocmai de aceea. 

Alte probleme. Aş fi vrut să-i spun d-lui Director de la Direcția de Dezvoltare, nu 

am nimic cu dumnealui, l-am văzut o singură dată aici, deci nu am nici o treabă. Văd 

aici nişte cheltuili pe care noi le-am votat, un calculator şapte mii de lei? Am şi eu 

calculator douămii trei sute de lei costă. Sunt 5 servere pentru ce? Pentru ca să trimită 

oamenii să peticească oraşul?”. 

D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică :  „sunt 5 buc. 

calculatoare pentru  Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: ”deci şapte mii lei un calculator”. 

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică : ”da şapte mii 

lei, 5 bucăţi”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu doamnă, treizeci şi cinci mii lei, 5 

bucăţi, ştiu să citesc, vă rog frumos, am cifrele în faţă”. 

Şapte mii de lei un calculator? ”.  

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „ din astea, 

două sunt pentru dispecerat, unde era nevoie de server  sistemul de supraveghere 

video”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-na director aceste explicaţii, sincer, vă 

mulţumesc mult dumneavoastră, dar aş fi preferat să mi le dea persoana care le solicită. 

Văd aici o ladă frigorifică 2 bucăţi. Ce, vine vara şi nu avem gheaţă pentru şpriţuri sau 

whisky”. 

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „sunt pentru 

padoc”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „şi ce îngheţăm acolo doamnă?”. 

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „hrana pentru 

câini”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „am şi eu şi pisici şi câini acasă, dar nu 

îngheţ nimic pentru ei”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „da, dar acolo sunt patru 

sute …”.  
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D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „granulele acelea la saci nu ştiu dacă stau în 

lăzi frigorifice.  

Vroiam să o întreb pe d-na Costin, când se fac reparaţii pe străzi, este jenant ca 

Direcţia de Dezvoltare să peticească aici şi 10 cm. mai încolo să facă alt petec, nu mai 

bine se mănâncă  acel strat şi apoi se pune covor astfaltic? Adică să peticim odată la 6 

luni mi se pare absolut inutil şi păgubos pentru buget, părerea mea.  

Adică eu aş propune aşa, d-na Costin câte străzi au fost începute anul trecut, pe 

bugetul anului trecut?”. 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ:” sunt finalizate 

Coteşti. Unirea Principatelor şi Mărăşeşti …”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „nu este finalizată Mărăşeşti ...”. 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: ” …………. Am 

mai finalizat si str.T.Ţîrdea, Trotuş, Păun Pincio, parţial Oituz…”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „d-na Costin în câţi ani finalizăm şi noi? 

Câte străzi sunt neastfatate în oraşul Focşani, 40? ”. 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ:   ” dacă accesăm 

fondurile europene putem asfalta mai multe străzi”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „aici aş fi venit cu o solicitare la d-nul 

Primar, reparaţiile să le facă Direcţia de Dezvoltare prin utilajele lor. Domnul director, 

încă odată zic, nu este aici şi i-aş fi putut spune că îl susţinem, să achiziţionaţi aceste 

….”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „nu este neapărat să dea răspunsul pe 

loc, aveţi procedura stabilită prin Regulamentul Consiliului Local de organizare şi 

funcţionare şi să primiţi răspunsul în scris imediat ….”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „… eu aş fi … pentru că sunt şi colegii noşti 

aici, vroiam să spunem, domnule suntem de acord cu dumneata, să facă cerere de mai 

multe utilaje de astfaltat, de lucrat pentru că şi noi suntem cetăţeni, toată lumea mă sună 

şi-mi spune că acolo nu s-a astfaltat, dincolo nu, pentru că nu avem utilaje. Haideţi să 

ajutăm această Direcţie să achiziţioneze utilaje, că va fi cu fonduri europene, că este cu 

bugetul nostru propriu, să aibă şi ei puţin mai mult spor. Nu sunteţi de acord? ”. 

Astăzi am găsit spre exemplu pe str. Unirea Principatelor în capăt, la intersecţie la 

părculeţ nişte lucrători. Aceştia lucrau foarte bine şi am avut o solicitare către ei şi aş fi 

vrut că am mai făcut această sesizare acum câteva luni de zile, referitor la problema 

persoanelor cu handicap şi l-am rugat pe directorul de lucrare când vine cu astfaltul sau 

când se face bordura să lase, la nivelul asfaltului acea … În sud spre exemplu nu este 

aşa d-na Costin şi ştiţi pentru că am avut discuţia asta acum 6 luni de zile”. 
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 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ : „la trecerile de 

pietoni exista bordura coborâtă, poate nu la nivelul asfaltului, dar o să îndreptăm”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „eu am venit şi cu soluţia, s-a dat şi în presă, 

am venit şi cu soluţia. O margine de astfalt pe o lungime de un metru, că un cărucior nu 

are mai mult de 80 cm., un metru,  nu este nici urât, este practic o ridicătură din astfalt. 

În fine asta este, s-a greşit, nu mai contează cine a greşit, cine nu a greşit, cu siguranţă 

cetăţeanul nu a greşit, ori proiectantul, ori executantul, aici nu mai ştim.  

După care aş mai fi venit cu o rezolvare la o problemă foarte gravă care s-a 

întâmplat foarte de curând, faimoasa zăpadă de o zi. În afară de Transport Public care 

şi-a curăţat staţiile de autobuz, în rest nimic, chiar d-nul Borcea a dat la ziar o grămadă 

de zăpadă în mijlocul intersecţiei. Eu mi-am spart bara la maşină, nu vă arat factura că, 

nu vreau să fac de râs instituţia pe care o reprezint, pe str.Independenţei colţ cu str. 

Culturii, nu am văzut noaptea gradada respectivă”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „trebuia semnalizată”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu:  „trebuia ridicată d-le Primar că erau câteva 

lopeţi şi era înaltă. D-nule Primar ştiţi foarte bine că am venit la dumneavoastră cu o 

solicitare, cu o ofertă a unei firme din Iaşi, nu mai ştiu cum se numeşte, am e-mail-ul în 

original, prin care … am făcut o solicitare celor de la Iaşi, să prezine pentru Consiliul 

local o ofertă pentru acele topitoare de zăpadă.  

Ştiu că acum în proiect este unul, nu este cam puţin? Acela funcţionează foarte 

bine şi are nişte garanţii, 30 mc./ ora de zăpadă, ar fi o soluţie pentru a ajuta, dar nu unul 

singur”. 

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică:  „formulaţi 

amendament”. 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu:  voi face treaba aceasta. D-nului Primar i-am 

prezentat oferta pe 10 sau 11 ianuarie, exact când am primit e-mail-ul celor de la Iaşi de 

la firma respectivă, măcar câte unul pe cartier, nu vă supăraţi. Nu acum, bun, ok,  luăm 

3 anul acesta, 3 anul viitor. Încercăm să găsim bani. Cu o floare nu se face primăvară, 

dar nici primăvara nu începe făra prima floare.  

Ce să vă zic, sunt multe. Eu aş face în statutul consilierului local, în Statutul 

consilierului local este o prevedere că dacă nu participi la 3 ședinţe nemotivat, eşti 

demis de drept. Aş face o aroganţă cu domnii directori subordonaţi Consiliului Local, la 

3 ședinţe la care sunt prezentate proiecte care îi interesează direct şi pe care le semnează 

personal, să-şi prezinte demisiile, dacă nu le-o voi cere eu. Directorii insituţiilor 

subordonare sunt subordonaţi nouă.  

Suntem un Consiliu Local majoritar nou, un Primar nou. Eu dacă aş fi fost Primar 

al oraşului Focşani, aş fi făcut altceva, aş fi făcut un proiect numit zero metri de şosea 

neastfaltată în oraş în mandatul meu, aşa îl numeam cu cuvintele cetăţeanului Gongu 

Emanuel.  
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În concluzie vreau să vă aduc la cunoștinţă d-nule Primar şi stimaţi colegi că eu 

Emanuel Gongu, consilier local în cadrul Consiliului local Focşani, indepedent dealtfel, 

nu voi mai vota nici un proiect de hotărâre, indiferent de cine îl face, dacă directorul, 

managerul instituţiei care semnează pentru acel proiect nu se prezintă personal”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„ dau cuvântul d-nului 

Gurguiatu Sandu, instructor de şah, pentru cine nu-l cunoaşte ”.  

 

D-nul Sandu Gurguiatu: „antrenor …”.  

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„ antrenor de şah, mă 

scuzaţi …”.  

 

D-nul Sandu Gurguiatu: „… este diferenţă mare de la instructor la antrenor. 

D-nule Primar, domnilor consilieri, după cum am spus, mă numesc Gurguiatu 

Sandu. Deci, am o activitate şahistă foarte mare în municipiul Focşani, peste 41 de ani 

de când sunt sportiv legitimat. Ca sportiv am categoria candidat maestru. Am o 

activitate de peste 32 de ani ca arbitru de şah. Am participat la numeroase concursuri în 

ţară, la care m-am prezentat onorabil. 

Pentru cei care nu ştiu, majoritatea şahiştilor din judeţul Vrancea şi din ţară mă 

cunosc sub numele de Fischer-Fischer, de la campionul mondial de şah, Robert Fischer. 

De ce am vrut să iau cuvântul.  

În primul rând, ca să avem performanţă, nu numai în şah, în sport în general, 

avem nevoie de un cabinet de medicină sportivă. A fost un centru judeţean de medicină 

sportivă, dar, după ce a ieşit d-na Miron, paremise, la pensie, s-a desfiinţat Cabinetul 

Judeţean de medicină sportivă.  

Nu putem obţine performanţe în sport dacă nu avem un cabinet de medicină 

sportivă. 

A doua problemă. Regulamentul Clubului Sportiv, adică, Clubul Sportiv 

Municipal 2007, regulamentul, cel adoptat în anul 2006, cu modificările şi completările 

care s-au făcut, mi se pare cam superficial. 

În regulament nu este prevăzut cum funcţionează secţiile, de cine sunt conduse 

secţiile, cum sunt promovaţi responsabilii de secţii, cei care conduc secţiile, cum se 

organizează bugetul unei secţii, cu cine colaborează cei care sunt responsabili. 

Dacă până în anul 2016, deci, la Secţia de Şah, s-a lucrat bine totuşi, începând cu 

anul 2016, de când a venit d-nul Ciobotaru director interimar, lucrurile nu merg prea 

bine. 

Aveam şi noi mici contracte acolo la secţii, ni s-au reziliat că s-au depăşit alocaţia 

bugetară. 

În anul 2017, după ce ni s-au reziliat contractele, nimeni nu ne-a mai băgat în 

seamă. Suntem  sportivi legitimaţi la CSM. 

Anul acesta am participat la vreo 5 turnee la nivel naţional şi internaţional, pe 

banii mei. De fapt, în cei 41 ani de activitate şahistă, cam 90% din turneele la care am 

participat, m-am autosponsorizat…. ”.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„ d-nule antrenor,  

scuzaţi-mă că vă întrerup, cu scuzele de rigoare, dvs. sunteţi angajat al Clubului CSM 

2007 ?...”. 

 

D-nul Sandu Gurguiatu: „…nu, sunt sportiv acum, nu mai am nici un contract, 

dar sunt sportiv legitimat la CSM Focşani 2007”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„ … pentru că ştiu, şi cred 

că nu mă înşel, noi avem un club de şah. Cred că nu sunteţi la curent cu … este o secţie 

chiar, nu club … secţie de şah …”. 

 

D-nul Sandu Gurguiatu: „…sunt la curent cu absolut tot. Sunt la curent şi cu ce 

se petrece pe str.Bărnuţiu acolo.  

Deci, acolo trebuia să ne mutăm, că  …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„ … acolo o să vă mutaţi 

după 1 aprilie, am înţeles. Secţia de şah se va muta acolo…”. 

 

D-nul Sandu Gurguiatu: „… d-nul Director Ciubotaru, nu vrea să mai 

colaboreze cu noi cei care am dus greul în şahul vrâncean. Deci, de exemplu, maestrul 

sportului d-nul Găureanu, eu, care acum, pot să mă consider singurul specialist în şah 

deoarece sunt singurul antrenor din istoria şahului vrâncean”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:„ … am înţeles. Mi-am 

notat aceste probleme. O să luăm legătura şi cu d-nul Director Ciubotaru, şi bineînţeles 

veţi primi şi un răspuns din partea noastră”. 

 

D-nul Sandu Gurguiatu: „… mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „este târziu, suntem cu toţii obosiţi, nu aş vrea 

să vorbesc prea mult, voiam să adresez doar 3 întrebări d-nului Primar, care interesează 

orice focşănean. 

D-nule Primar, mai întâi, când începe asfaltarea, sau mă rog, acoperirea gropilor 

care sunt în asfalt, anveloparea. 

Înţelegeţi ce vă spun, nu mă refer la … asfaltarea asta care … plombarea, asta 

una. 

Apoi, vreau să vă întreb, când se termină str.U.Principatelor, că ştiu că trebuia să 

se termine anul trecut şi văd că acum se lucrează. 

În al treilea rând, vreau să vă întreb, ce fişe de proiecte cu fonduri europene aveţi, 

sau mă rog, ce idei aveţi pentru anul acesta. Pentru că-mi închipui că din iunie încolo, 

ghidurile sunt gata şi ar trebui accesate. Şi voiam să ştiu dacă aveţi astfel de proiecte”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „am pierdut din vedere … în primul rând, sunt de  

acord cu d-nul consilier, d-nii directori care promovează proiecte să fie prezenţi. 

O altă problemă, am observat că sunt curăţate, măturate străzile, dar trotuarele nu,  
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dacă se poate avea în vedere şi acest lucru. Şi în preajma liceelor, şcolilor, sunt coşuri 

de gunoi, care… copiii consumă mai mult, sunt copii, sunt umplute rapid şi sunt golite 

foarte târziu. Se pun ambalajele unele peste altele, şi începe să le ia vântul şi să le 

împrăştie pe străzi. Dacă se poate avea în vedere şi acest lucru. Mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „o să fiu foarte scurt.  

Am avut o şedinţă lungă, obositoare, aşa cum spunea şi colegul meu Tănase. Să 

ştiţi că eu nu cer sume, d-nule consilier Bîrsan şi nu aleargă nimeni în Primărie să-mi 

dea mie bani. 

Amendamentele pe care le-am expus în faţa plenului, au fost amendamente care 

au rezultat urmare a discuţilor pe care le-am avut, repet poate nu aţi înţeles, la 

dezbaterea publică, unu, şi doi, la comisia de buget de aseară. Eu v-am rugat, de 

nenumărate ori, ca atunci când aveţi o iniţiativă legislativă, şi chiar v-am şi spus cum să 

procedaţi. Faceţi o solicitare la aparatul nostru, pentru că noi avem, sub Consiliul local, 

avem două persoane care se ocupă de Consiliul local, strict. Acolo dvs. faceţi solicitarea 

respectivă iar solicitarea respectivă merge la aparat, care, aparat de specialitate va 

elabora un raport cu privire la solicitarea dvs., mergem în comisiile de specialitate … ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… mă scuzaţi că vă întrerup, dar nu înţeleg la ce  

vă referiţi …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… nu v-am întrerupt …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...este vorba de proiecte sau de …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… de proiecte pe care dvs. aţi spus 

că, nici măcar  nu l-am dezbătut în plenul consiliului şi nici nu l-am votat, nici da, nici 

ba …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ … nu se aude nimic de ele …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… asta vă explic. Trebuie să-l 

dezbatem la comisii, fără aceste avize nu există. 

Mi-a plăcut foarte mult propunerea d-nului consilier Bîrsan cu privire la 

observatorul astronomic, pe care eu o susţin. De aceea, o să-l rog pe d-nul Primar, prin 

aparatul de specialitate, nou creat, acel cu fonduri europene, poate găsim o soluţie să 

accesăm fonduri pentru aşa ceva. Este un proiect care, mie chiar îmi place şi cred care 

va aduce plus, mai ales pentru elevii noştri. 

În ceea ce priveşte faptul că nu există cabinet de medicină sportivă, eu sunt 

surprins. Nu avem la CSM un cabinet de medicină … nu sunt medici angajaţi la 

CSM?”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „şi vă spun de ce. Pentru că acesta nu 

este apanajul nostru, este apanajul Ministerului Tineretului şi Sportului”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu am întrebat pentru că nu ştiu …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „şi în momentul în care a fost … a ieşit  

la pensie această doamnă …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… care era plătită de ? …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… care era plătită de Ministerul  

Tineretului şi Sportului, prin DJTS …”. 

 

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

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu s-a mai făcut o altă angajare. Nu  

este răspunderea noastră, este răspunderea directorului de la DJTS …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… atunci, eu zic să …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ştiu foarte bine această problemă de  

când eram Subprefect …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… da, cred că am putea să facem …  

să ne adresăm Ministerului respectiv să dea drumul la această angajare. 

D-nule Primar, vă urez succes, să puneţi în aplicare întocmai proiectul de buget.  

Mai vreau să le urez succes şi colegilor din Primăria municipiului Focşani pentru că au 

treabă multă, şi noi consilierii, cel puţin consilierii locali avem mari aşteptări din partea 

dvs. şi să dea Domnul, ca sfârşitul anului 2017 să ne găsească cu toate proiectele pe care 

le-am propus astăzi rezolvate”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „înainte de a da ultimul  

cuvânt d-nlui Primar al municipiului Focşani, permiteţi-mi să-i urez şi eu, atât din partea 

mea cât şi a colegilor din Primăria municipiului Focşani, drum bun, să se întoarcă 

sănătos şi să ne facă mândri, aşa cum ştie dumnealui, de prezenţa dumnealui acolo şi să 

vină cu noutăţi şi noi idei pentru proiectele de viitor ale municipiului Focşani”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă mulţumesc d-nule Viceprimar,  

mulţumesc doamenelor şi domnilor consilieri pentru că astăzi aţi făcut faţă unui 

maraton, să spunem aşa, dar totodată, plec cu un gust amar. Şi plec cu un gust amar 

pentru că mă întreba domnul … mai are şi îndrăzneala să mă întrebe d-nul Tănase, ce 

proiecte avem pe fonduri europene. 

 Domnilor consilieri PNL, să ştiţi că din momentul în care dvs. nu aţi votat acest 

proiect, eu voi propune să restituim toţi banii la Agenţia de Dezvoltare Regională şi ne 

vor bloca toate proiectele pe fonduri europene. Adio fonduri europene din momentul de 

astăzi. Vă spun cu toată părerea de rău. Şi trebuie să vă gândiţi foarte bine cum veţi face 

rost de toţi banii pe care vă voi solicita prin instanţă să-i aduceţi, inclusiv sumele care au 

fost alocate de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, 29 milioane de Euro pe care 

noi nu-i vom putea să-i mai atragem prin aceste proiecte pe care noi le avem, şi pe care 

noi le-am trecut în buget, pe care dvs. le-aţi citit. Şi pe care dvs. le cunoaşteţi, şi pe care 
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le-am discutat de atâtea ori. Nu are sens să le mai fac publice acum că, în afară de doi 

cetăţeni, restul colegilor ştiu foarte bine ce proiecte aveam pentru fonduri europene. Nu 

o să mai avem nici unul, vă garantez eu. Probabil aşa a vrut d-nul Ion Ştefan când v-a 

dictat să votaţi ca oile. 

Îmi pare rău că trebuie să spun chestiunea asta, dar, nu aţi votat dvs. din propria 

conştiinţă. Îmi pare rău pentru d-nul Buzoi. Mi-a spus acum şi o anunţ public că s-ar 

putea să-şi dea demisia pentru că nu suportă să fie manipulat. 

Aţi fost manipulaţi dragi consilieri, v-o spun cu părere de rău. 

De asta nu mai dau nici un fel de răspuns. 

Un singur răspuns am să-i dau d-nului consilier Bîrsan. Da, observatorul 

astronomic a fost discutat cu d-nul Director Merchea şi nu întâmplător, pentru că 

dumnealor au în gestiune un turn de apă care a fost înainte utilizat ca turn de apă în Sud, 

pe Aleea 1 Iunie dacă nu mă înşel, lângă punctul termic care a fost reabilitat şi pe care 

ne-am întrebat ce utilitate să-i dăm acelui turn. Eu iniţial nu m-am gândit la un 

asemenea proiect. Dumnealui a venit cu această idee şi am îmbrăţişat-o şi încercăm să 

găsim fonduri pentru chestiunea asta. Nu am considerat că este o maximă prioritate dar, 

vom lua în calcul şi poate la rectificare de buget.  

Nu am alocat sume pentru fonduri europene, pentru proiectele şi studiile de 

fezabilitate şi DALI-urile care trebuiau întocmite pentru a accesa aceste fonduri. S-ar 

părea că le vom accesa … le vom cheltui în zadar, dacă le vom face. Pentru că sunt 

convins că, după toată această discuţie vor apărea informaţii în presă, deja este un dosar 

la DNA pentru această investiţie. Nu ştim exact ce se analizează acolo. Din câte am 

informaţii, este vorba despre modul cum au executat  o subcontractare prestatorul de 

servicii, dar probabil vor conexa dosarele, sunt convins de toată chestiunea aceasta, că 

vom ajunge înt-o situaţie de tot râsul în ţară. 

Vă spun categoric dacă dvs. nu veţi avea o perioada în care să vă regândiţi poziţia 

şi în situaţia în care vom repune pe ordinea de zi, dar, garantat că vom obţine votul dvs., 

nu mai îmi place să mă joc de-a votul. 

Iar, d-nule consilier Gongu, să ştiţi că, toate proiectele, dacă vă uitaţi pe ele sunt 

iniţiate de mine indiferent de ce director mi-a făcut propunerea. Eu am solicitat 

informaţii, eu am solicitat directorilor toate acele referate. Sunt aprobate de mine şi 

iniţiatorul proiectului dacă vă uitaţi pe proiectul de hotărâre de Consiliu local sunt 

iniţiate de mine sau de colegii dvs. 

Nu a venit nimeni până acum să spună, vreau să iniţiez, în afară de d-nul consilier 

Bîrsan, nu a venit nimeni un alt consilier să spună, da domnule, vreau să iniţiez un 

proiect de hotărâre de Consiliul local pe următoarea chestiune. Au fost proiecte făcute în 

virtutea inerţiei, că au făcut parte din Comisiile de fond locativ, sau a mai venit d-nul 

Viceprimar Iorga cu propunerile pe care astăzi le-am adus, în legătură cu aceste 

premieri a celor care împlinesc o anumită vârstă, în rest nimeni nu a venit cu propuneri. 

Eu nu cred că, cineva din aparatul de specialitate al Primăriei, începând cu 

Consiliul local, nu ar fi pus la dispoziţie toate aceste informaţii. Şi dacă s-ar fi aplecat cu 

asiduitate asupra acestor probleme. 

Toată lumea a venit, doar atât, vreau să facem strada cutare. Dar, domnule, ce 

vreţi să facem la strada aceea, intră într-un plan sau nu intră într-un plan. Noi am spus 

foarte clar, şi va spus d-na Director Grosu, avem dreptul legal să introducem ca proiect 

pe buget, doar acele investiţii care au deja indicatorii tehnico-economici aprobaţi. 
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Nu putem să introducem, că facem limitatoare de viteză. Bun. Limitatoarele 

acelea de viteză le putem face ca şi reparaţii străzi sau ca alte intervenţii. Facem 

deocamdată peticire d-nule Gongu. Dar, facem peticire pentru că nu avem în primul 

rând … nu am avut buget aprobat, ca să putem contracta lucrări mai ample, iar pe de 

altă parte, întrebaţi-l pe d-nul Director Profiroiu, Staţia de Asfalt se deschide în anumite 

condiţii de temperatură şi în anumite condiţii de utilitate. Ori noi nu puteam să 

contractăm, cu Staţia noastră de Asfalt pe care o avem la Compania de Utilităţi Publice 

pentru Salubritate, nu puteam să facem un contract pentru că, noi nu aveam buget 

aprobat. Abia acum s-a aprobat bugetul. De acum încolo, vom începe să facem 

procedurile de achiziţii. 

Da, ne-am zbătut foarte mult în iarnă pentru că nu am avut iarăşi. O moştenire 

foarte veche, 7 utilaje să faci deszăpezire pe 120 km. de străzi în municipiul Focşani … 

vreau să vă invit pe fiecare dintre dvs. să vă aşezaţi în locul meu şi să faceţi dvs. 

deszăpezirea într-o singură zi. 

V-am spus-o de fiecare dată, m-am zbătut. Am chemat directorii, şi într-adevăr, 

au dat curs invitaţiilor şi cerinţelor mele. Toate societăţile care au capital de la Consiliul 

local au închiriat utilaje, pentru că noi nu aveam voie, pentru că aşa s-a făcut, prost cum 

s-a făcut, o licenţă de deszăpezire care nu ne dă voie să contractăm utilaje, nu ne dă voie 

decât să închiriem utilaje. Nimeni din ţara asta nu-ţi dă utilaj fără să-ţi dea şi muncitor 

pe el. 

Am propus să cumpărăm un topitor de freză, aţi spus că, 30 mc./oră. Dvs. ştiţi în 

cât timp se încarcă o basculă de 30 mc. cu utilajele pe care le avem acum? în 3 ore, vă 

spun eu că am stat lângă ei în zăpadă şi în frig. Şi pentru acest lucru am propus să vă 

uitaţi un pic mai sus, am propus automăturătoare şi cu freză, da? Sunt acele utilaje 

speciale care pot fi mixte, utlizate atât pentru măsurat strada cât şi cu freză în faţă pe 

timp de iarnă, să arunce zăpada în bascule. Facem şi noi ce putem. 

La Direcţia de Dezvoltare s-au aprobat nu numai aceste utilaje. Mai avem şi nişte 

utilaje pe care noi le propunem pentru a fi … şi am mai tăiat din ele tocmai pentru a 

face rost de bani pentru DALI-urile pe proiecte pe fonduri europene. 

Nu cred eu că am stat cu mâinile în sân. Cât am putut, din momentul în care am 

preluat mandatul m-am zbătut. M-am zbătut dar, simt uneori că trag la o căruţă fără roţi 

şi vă spun sincer, de asta am modificat această organigramă. De asta am şi creat posturi. 

Iată că domnii consilieri PNL s-au folosit de acele prostii scrise  de o colegă de a 

nostră care, vezi dragă Doamne, s-a supărat că am mutat-o la Poliţia Locală.  

Din cauza incompetenţei dumneaei municipiul Focşani a pierdut. Numai pe un 

proiect pe reabilitare Şcolii nr.8, şase miliarde jumătate lei. Şi am băgat-o în Comisia de 

disciplină, toată echipa de management. Aceştia sunt, cu aceştia lucrăm. 

Dacă dvs. consideraţi că eu pot să fac mai mult şi nu am făcut, eu îmi dau demisia 

în secunda doi, dar eu aici mor cu zile. Mi-am dat peste cap sănătatea şi toate astea, ca 

să pot să stau să fac ceva pentru municipalitatea asta. Pentru că respect votul cetăţenilor 

pe care l-am primit…”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vă pot răspunde …”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu sunt … vă arat scrisoarea care a  

postat-o pe site şi vă mai spun ceva, această doamnă a făcut o plângere la DNA, s-a 

făcut un autodenunţ. D-na Drăguşanu care printr-o notă explicativă pe care i-am 

solicitat-o, de ce nu a făcut o contestaţie în termen de 30 de zile, ştiţi ce mi-a răspuns, a 

fost ocupată cu campania electorală … ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu mi-a făcut mie …” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…în luna mai, nu mă interesează … ” 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu-mi spuneţi mie, nu mi-a făcut mie  

campanie…” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… eu vă spun aşa ca fapt divers, cu ce  

cine lucrăm. Şi se laudă că este unicul expert pe fonduri europene din această Primărie. 

Câţi colegi mai sunt care mai au, inclusiv dacă vreţi o să vă spun, nu că vreau să mă 

laud, am şi eu diplomă de manager de proiect. Nu am avut deocamdată ocazia să intru 

într-un proiect de genul acesta, dar ştiu să iniţiez proiecte. Şi am discutat, şi dacă nici eu 

nu am mai cicălit şi nu am mai stat cu gura pe dumnealor şi i-am urmărit pas cu pas, să 

iniţieze, să împing de la spate nişte lucruri. Dar nu aşa. 

Este uşor să stai 30 de zile acasă, să vii o singură zi aici la Primărie, să stai două  

ore, să nu citeşti nici măcar ceea ce ţi se transmite, cu cinci zile înainte conform 

termenelor legale să citeşti un proiect de hotărâre. 

Să nu ştii când vii aici, în faţa cetăţeanilor municipiului Focşani că poţi să faci o  

propunere de amendament la un buget doar dacă propui clar, o sumă o iau dintr-o parte 

şi o pun în altă parte. 

Nu cred că dacă v-aţi dus la d-na Grosu nu v-ar fi spus, domnule, ca să facem  

chestiunea asta, putem lua sume de aici şi muta dincolo. Dar nu aţi vrut. Veniţi doar 

atât, doar imagine politică, scandal şi atât. Dar muncă efectivă nu face nimeni. Şi vă 

garantez că următoarea şedinţă de Consiliu local o să o fac în Piaţa Unirii.  

Chem cetăţenii şi în momentul în care eu expun proiectul respectiv, o să vedeţi 

pe urmă cum o să aibă reaţie cetăţenii. 

Nu ştiu dacă este chiar normal, îmi cer scuze, poate am ridicat puţin tonul, dar nu  

mi se pare normal să ajungem în această situaţie să blocăm un oraş întreg pentru că vrea 

unul sau altul. 

Dacă dvs. aşa consideraţi că asta-i politica pe care, de fapt, mi-aţi demonstrat-o  

de atâtea ori, că asta face PNL-ul, nu dvs., dvs. ceea ce aţi primit ordin, aia aţi făcut. Că 

dacă treceaţi printr-un filtru a conştiinţei dvs. şi  vă gândeaţi, mă, am şi eu copii acasă şi            

s-ar putea nebunul acela de Misăilă să-mi ceară banii şi să nu am de unde să-i plătesc. 

Eu vă întreb, faceţi un calcul simplu, cât înseamnă treizeci de milioane de Euro, 

împărţit la opt consilieri câţi sunteţi dvs., să văd dacă aveţi de unde să-i aduceţi. 

Vă arat prin mass-media, vă arat situaţii din ţară unde s-au întâmplat asemenea  
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lucruri.  Dar în fine, dvs. consideraţi că noi suntem aici puşi numai să primim. Să 

primim şi din stânga şi din dreapta. Noi primim, nu-i problemă, dar veniţi şi cu soluţii, 

da! 

Am cerut soluţii. Mi-aţi demonstrat prin tot ceea ce aţi susţinut la acel proiect că  

aveţi o motivaţie clară. Pur şi simplu nu aţi vrut să votaţi. 

Mie îmi pare rău că trebuie să ajungem la discuţii de genul acesta. Eu am crezut  

că suntem colegi şi putem discuta.  

Eu nu cred că v-am închis vreodată uşa  oricărui consilier PNL care a venit la  

mine şi am discutat o problemă. 

 

Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne batem joc, nu de mine, de toţi cei care v-au  

trimis aici. 

Vă mulţumesc, o seară bună”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „dacă-mi permiteţi d-nule Primar. 

Vorbesc din punctul meu de vedere. Nu cred că am fost împotriva vre-unui  

proiect iniţiat de dvs. Şi singurul lucru pe care vi l-am reproşat este că nu aţi făcut acea 

notă pe care v-am solicitat-o către directorii subordonaţi Consiliului local …”. 

   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… până la urmă este decizia mea …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… am înţeles, eu am făcut-o public. Eu nu  

mai votez nici un proiect şi îmi voi respecta cuvântul. Şi să ştiţi că roţile de care 

vorbeaţi că nu le aveţi, v-au ajutat mereu în proiecte. Ţineţi cont de treaba asta …”. 

   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…parţial, nu total …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu. Eu cel puţin vorbesc pentru mine,  

fiind independent, nu sunt … sunt afiliat, nu am adeziune, v-am ajutat mereu. 

Şi dacă v-am adus la cunoştinţă faptul că …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…nu este suficient d-nule Gongu,  

numai votul dvs. Este nevoie de implicarea tuturor celor, mai ales din aparatul de 

specialitate. Pentru că este uşor a ridica mâna sau a nu ridica mâna. Important este ce se 

face după aceea. 

Că una este să am indicatori tehnico-economici aprobaţi şi până la a pune în  

operă un proiect de acesta, habar nu aveţi câtă muncă este şi câtă documentaţie este de 

făcut…”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „…singurul lucru care mă deranjează … 3 ore  

sau 4 ore pe lună, eu nu consider … avem aici câţiva directori, da, spuneţi-mi şi mie, 

dacă dvs. convocaţi o şedinţă în instituţiile dvs., da, şi nu vin angajaţii, cum v-aţi simţi 

dvs. … dvs. nu sunteţi angajaţii noştri, dar noi, vă suntem superiori, da? 

Sunt subordonaţi, sunt instituţii subordonate. 

Atât, 3 ore pe lună, nu cred … vreau să-l întreb şi eu pe d-nul X, despre o chestie 

despre care nu am habar. 
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D-nule Primar, nu vreau să luaţi apărarea nimănui, cum nimeni nu mi-o ia  

nimeni. Eu când am o problemă îl sun şi pe directorul X şi pe directorul Y. Vorbesc 

frumos, bineînţeles. 

Dar să aud zilele trecute, d-nul Mersoiu ştie, d-nul Iorga ştie, trece maşina …  

adică s-au găsit oamenii … nu avem cine să facă curat pe gazoanele din Sud, mă sună 

de la blocul M8, d-nul Stegaru, şi spune, prietene, am adunat singur, eu şi cu vre-o doi 

trei vecini, am adunat frunzele, iarba uscată toate astea, am pus şase, şapte saci aici, 

vreau şi eu să suni … îl sun şi eu pe un domn de la Direcţia de Dezvoltare şi îi spun, să 

vină să-i adune …”. 

 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este apanajul Companiei de Utilităţi 

Publice Salubritate domnule … „. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „…frunzele …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” … da, frunzele. Este afişat un program 

de ridicarea crengilor … ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… doar crengile la CUP. Să spună că nu vine  

nimeni … Adică, oamenii fac curat şi noi nu suntem în stare să trimitem o maşină să … 

era în Sud maşina …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” … în cât timp, vreţi să staţi aici în locul  

meu, spuneţi !...” 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu mă interesează …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” … eu vă dau o lună de zile să staţi în  

locul meu. Acum cât plec eu, dau dispoziţie să staţi aici …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu mă interesează nici în prezent şi nici în 

viitor, vă zic public …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” …şi d-nul Iorga şi d-nul Mersoiu, vor 

fi aici alături de dvs. şi vă vor da tot concursul …”. 

  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „…credeţi-mă că nu mă interesează şi vă repet  

…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” …şi se va rezolva … ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… dacă văd că vor merge prost lucrurile, 

poate mă va interesa postul dvs. în viitor. Momentan, nu. Şi aţi avut mereu suportul 

meu, şi vi l-am acordat şi vi-l voi acorda în continuare să ştiţi”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Primar, eu nu cred că am fost un critic 

al dvs. Eu întotdeauna v-am tratat cu înţelegere pentru că, mi-am dat seama, ca orice 

început este normal să fim cu înţelegere. Eu nu am fost un critic. De fiecare dată v-am 

spus că înţeleg. Dvs. ce aţi spus astăzi, nu a fost corect”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 

pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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