
 1 

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCȘANI    
CONSILIUL LOCAL   
   
         

PROCES VERBAL 
din 28 iulie 2016 

 
 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani. 

 
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa 

ordinară din 28.07.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 
3757/22.07.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri. V-am 
informat  ieri la şedinţa de comisii că dl. fost consilier Ion Ştefan şi-a dat demisia. 

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 de constituire din 01.07.2016. 
 
D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga „bună ziua d-le Primar, d-le Secretar, d-le 

Preşedinte de şedinţă, înainte de a începe şedinţa vreau să consemnaţi faptul că începând 
cu ziua de astăzi dl. consilier Costel Bârsan activează în cadrul grupului PSD.” 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.   
  
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din 04.07.2016. 
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.   
 
    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-nul Cristian Chiosea – Inspector Serviciul Urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartimentul Proiecte; 
 d-nul Iulian Alexandru  – serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice 

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

Focşani; 
 d-nul Nelu Ioniţă -  Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani. 
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La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai 
mass-media locale.  

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  „înainte de a supune la 

vot ordinea de zi, dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 
Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă”. 
 
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-le Preşedinte, d-nelor şi d-nilor consilieri aş 

dori să introduc pe ordinea de zi 2 proiecte suplimentare şi anume: proiect de hotarâre 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal 
Focsani 2007 aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 367/ 2006, 
cu modificările şi completarile ulterioare şi proiect de hotărâre privind modificarea  anexei nr. 
1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 86/2014, privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi numarului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal  
Focşani 2007, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „dacă mai aveţi alte 

modificări vis-a-vis de ordinea de zi?” 
 
D-nul consilier Neculai Tănase „aş vrea să vă rog să introduceţi pe ordinea de zi 

proiectul de completare a listei PNL cu supleantul care îl înlocuieşte pe dl. Ion Ştefan, 
respectiv d-na  Laura Mihaela Ciocoeaş.” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „aveţi formatul proiectului 

de hotărâre?” 
 
D-nul consilier Neculai Tănase „vreau să vă aduc şa cunoştinţă şi aş vrea să se 

consemneze că noi de luni am depus această cerere şi cred că asta era treaba d-lui 
secretar.” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „noi am mai discutat 

subiectul acesta ieri în şedinţa de comisie şi după cum ştiţi avem la mapă o adresă din 
partea Prefecturii în sensul revizuirii comisiei de validare. Adresă la care trebuie să dăm 
răspuns astăzi, în plen, adică dacă ne menţinem poziţia de la prima şedintă, şedinţa de 
constiuire a Consiliului Local Focşani sau nu. După aceasta putem iniţia fără nici un fel de 
probleme un proiect de hotărâre pentru validarea următorului membru pe lista respectivă. 
Dacă nu am fost suficient de explicit o să-l rog pe dl. secretar să ne lămurească.” 

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

aseară la comisii că sub nr. 44.691 la registratura Primăriei Focşani a fost înregistrată adresa 
Prefecturii nr. 9460 prin care dl. Prefect aduce critici la trei Hotărâri ale Consiliului Local. 
Prima hotărâre este despre comisia de validare şi vă adresează dl. Prefect dumneavoastră, 
ca şi consilieri locali cât şi d-lui Primar spre ştiinţă, obligativitatea reanalizării Hotărârii nr. 
199, respectiv aceea prin care s-a hotărât constituirea comisiei de validare. Aseară am spus 
că aceasta face obiectul discuţiei astăzi în secţiunea a II-a a şedinţei când dumneavoastră 
trebuie să vă pronunţaţi şi în funcţie de aceasta trebuie să informăm pe dl. Prefect, urmând 
ca acesta să dispună dacă va ataca, pentru că îşi rezervă dreptul acesta sau nu Hotărârea 
nr. 199, adoptată la 01.07.2016. Acesta este motivul pentru care nu s-a procedat la 
întocmirea proiectului de hotărâre.” 

 
D-nul consilier Neculai Tănase „vroiam să vă aduc la cunoştinţă că acea adresă nu 

are nici o implicare juridică în ceea ce reprezintă comisia de validare. Vreau să vă spun la 
modul cel mai serios că sunteţi pe cale de a face un abuz. Nu dumneavostră hotărâţi cine va 
fi consilier şi cine nu va fi consilier, aceasta este atributul electoratului. Deci eu vă aduc la 
cunoştinţă şi vă avertizez că sunteţi pe cale de a face un abuz. Acea hârtie pe care o am în 
faţă nu are nici un temei legal pe care să pună sub semnul întrebării această comisie de 
validare. Dacă dumneavostră vă asumaţi acest lucru, „să fiţi sănătos”.” 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „acum dacă vreţi 

să apreciez punctul dumneavostră de vedere, chiar mă bucură faptul că dumneavoastră 
apreciaţi că Prefectul nu are calitate în a aprecia hotărârea prin care s-a validat sau s-a 
constituit comisia de validare a Consiliului Local. V-am spus şi la prima şedinţă de constituire 
că Hotarârile de la 1-4, respectiv comisie de validare, constituire şi declararea legal  
constituită a Consiliului Local nu face obiectul controlului nici unei instanţe, există o Decizie a 
Curţii Constituţionale prin care sunt exceptate şi nu pot face obiectului legii contenciosului 
administrativ. Aceasta este părerea mea. Însă dacă vreţi să dau citire dl. Prefect spune în 
felul următor: Hotărârea 199 va fi supusă reanalizării în vederea modificării, iar măsurile luate 
vor fi fost comunicate în caz contrar urmând a fi supuse unui control judecătoresc. Deduc de 
aici că dl. Prefect aşteaptă răspunsul dumneavoastră ca şi consilieri locali, în funcţie va face 
sau nu ceva. Acesta este argumentul. Dumneavoastră invocaţi că sunt pe cale să săvârşesc 
un abuz. Dacă vă ajută mai am şi un alt argument, ieri s-a pronunţat secţia a II-a de 
contencios administrativ a Tribunalului Vrancea, iar acţiunea PNL-ului prin care critica însăşi 
constituirea acestei comisii de validare a fost respinsă. Această Hotărâre este supusă 
recursului. Acum ne va fi comunicată, vedem ce va face Partidul Naţional Liberal, care nu 
cred că va face recurs. Dacă rămâne Hotărârea definitivă cu atăt mai mult putem invoca asta  
d-lui Prefect.” 

 
D-nul consilier Neculai Tănase „d-le Secretar vreau să vă cer un termen, până când  

sau unde ne putem lungi acest proiect de hotărâre cu această validare a noului supleant? 
 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „procedural 

termenul de recurs este de 15 zile, dacă în 15 zile nu se face recurs Hotărârea rămâne 
definitivă prin nerecurare, asta însemnă la prima şedinţă de Consiliu Local va fi validat 
următorul consilier care va fi validat de către comisia de validare. Din rândul celor 21 de 
consileri s-a ales comisia de validare, ea ca si organism este abilitată pentru a analiza 
dosarul de la alegeri, certificatul constatator precum şi dacă nu sunt şi cele doua elemente 
privind frauda sau să ducă la ideea că s-a ales membru prin fraudă. Probabil la prima şedinţă 
ordinară va fi validat următorul consilier de pe lista PNL-ului.” 

 
D-nul consilier Neculai Tănase „eu nu sunt mulţumit de răspunsul dumneavoastră, 

dar nu vreau să creăm acum o discuţie să intrăm prea adânc în acest lucru, dar eu vă rog 
frumos să respectaţi legea, pentru că şi adresa de la Prefectură nu are nici un temei legal ca 
să facă stoparea comisiei de validare.” 

 
Intervine Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „d-le consilier 

Tănase pentru că este suficient haideţi să închidem subiectul.” 
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 49 puncte: 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 

1.proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Ştefan Ion; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani şi 
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe 
semestrul I 2016, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;  
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe 
anul 2016 a sumei de 54,70 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile 
şcolare pe discipline – faza naţională, organizate în perioada iunie 2015 – iunie 2016; 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Cuv. 
Parascheva – Noua Catedrală” Focşani; 
 
5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 
132/311/2012 pentru aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investitii „Schimbare destinaţie sala de clasa în grupuri sanitare, 
recompartimentări şi amenajări interioare şi racord canalizare, la clădirea Colegiului Naţional 
Al.I.Cuza, anexa C, strada Cuza-Voda nr.48 ”din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea 
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea 
obiectivului de investitii  „Amenajare teren sport la Şcoala Gimnazială Alexandru Vlahuţă – 
Aleea 1 Iunie nr. 6”; 
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Bloc E3, scara 1 şi scara 3 din 
strada Aleea Căminului nr. 9 şi Bloc E4 scara 3 din str. Aleea Căminului nr. 11”  Municipiul 
Focşani; 
 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focşani 
pe anul 2016; 
 
9. proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi a punctajului în vederea acordării 
înlesnirilor la plată a obligaţiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice; 
 
10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 372/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în 
anul fiscal 2016, cu modificările ulterioare; 

 
11. proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului municipiului Focşani – Cristi Valentin 
Misăilă să reprezinte municipiul Focşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Vranceaqua”; 
 
12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului local al municipiului Focşani nr. 127/2016 pentru aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
13. proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi procedurii de numire şi eliberare din 
funcţie şi atribuţii ale administratorului public din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Focşani; 

 
14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Focşani nr. 44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Poliţia Locală a municipiului Focşani,  cu modificările şi 
completările  ulterioare; 

 
 
 

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Focşani nr. 182/2013 privind aprobarea statului de funcţii şi numărului de 
personal pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”,  cu modificările şi completările  
ulterioare; 

 
16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului local al municipiului Focşani privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
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numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
17. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în perioada 29 iulie – 2 august 2016 a 
Corului de Cameră a PASTORALA al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani în 
Grecia la Corfu pentru a participa la Festivalul Coral Internaţional „Kerkyra-Corfu”; 
 
18. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvern de transmitere a unei părţi 
din imobilul 338 Focşani în suprafaţă de 2604 mp din  domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani; 
 
19. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către MUNICIPIUL FOCŞANI în 
parteneriat cu SOCIETATEA REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL  a investiţiei 
– „Sistematizarea intersecţiei străzilor Vîlcele – Prog. Gh. Longinescu”; 
 
20. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către Serviciului 
Public Local de Asistenţă Socială Focşani a unei părţi din imobilul compus din construcţie şi 
teren aferent, situat în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 43; 
 
21. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului local  al municipiului Focşani nr. 383/2015 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani; 
22. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local  al 
municipiului Focşani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Focşani; 
 
23. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, 
după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; 
 
24. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită a 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 122.844 mp; 
 
25. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de 
atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 47,00 mp. situat în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 17, judeţul Vrancea, T. 101, P %5420, 
%5423  ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Paraschiv Feliciu 
Constantin şi doamna Paraschiv Mirela; 
 
27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 16,00 mp. situat în Focşani, str. Peneş Curcanu nr. 2, adiacent ap. 2, judeţul Vrancea, T. 
96, P.%5321, %5333,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul 
Ghihanis Corneliu; 
 
28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 7,80 mp. situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 24, bl. 24, judeţul Vrancea, T. 94, P. 
%5294, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către  doamna Trif Mariana şi 
domnul Mahjoub Walid; 
 
29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 32,44 mp. situat în Focşani, str. Peneş Curcanu nr 4, ap. 1, judeţul Vrancea, T. 96, P. 
%5325, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi Lucian; 
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30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 1,00 mp. situat în Focşani, str. Peneş Curcanu nr 4, adiacent ap. 2, judeţul Vrancea, T. 
96, P. %5325, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi 
Lucian;  
 
31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 141,27 mp. situat în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, judeţul Vrancea, T. 212, P. %11614, 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC ZANFIR SNC, reprezentată 
prin administrator Zanfir Vasile;  
 
32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 
de 27,00 mp. situat în Focşani, str. Bucegi nr. 8, adiacent ap. 1, judeţul Vrancea,  T. 192, P. 
%10507, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MATERNA SRL, 
reprezentată prin administrator Popescu Marin; 
 
33. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani să semneze 
contractele de superficie şi contractele de vânzare-cumpărare încheiate în aplicarea 
hotărârilor adoptate de Consiliul local al municipiului Focşani; 
 
34. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 
nr. 302/2006 pentru aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani, asupra clădirilor şi terenurilor 
aferente ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, în care acestea 
funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
35. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 
59/16.03.2015 privind aprobarea încredinţării către SC ENET SA Focşani a centralei termice 
împreună cu instalaţiile aferente realizate în cadrul proiectului „Reabilitare sistemului de 
termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul 
conformării la legislaţia de mediu  şi creşterii eficienţei energetice; 
 
36. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 117/2016 pentru aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei 
situată în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 23 înscrisă în CF 54675-C1-U6 
UAT Focşani către familia Gheorghiu Genys şi Gheorghiu Elena; 
 
37. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării functionării teraselor sezoniere amplasate 
pe domeniul public/privat al municipiului Focşani; 
 
38. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 
nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi 
desemnarea membrilor acestora; 
 
39. proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului Ionuţ Mersoiu în comisia locală a 
municipiului Focşani pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 
 
40. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Focşani, nr. 214 din 2009, privind aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de 
lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, având 
ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de administrare 
 
41. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Focşani nr. 24/203/2012 pentru constituirea comisiei tehnice de amenajare  a 
teritoriului  şi urbanism a municipiul Focşani şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 
a acesteia, modificată; 
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42. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 
Focşani în vederea constituirii comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete 
medicale, precum şi ale spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 
proprietate privată a municipiului Focşani, aflate în administrarea Consiliului local al 
municipiului Focşani, precum şi a comisiei de contestaţii; 
 
43. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani; 
 
44. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului local al 
municipiului Focşani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor cu chirie din 
fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 
Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată; 
 
45. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului local al 
municipiului Focşani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, conform Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 de înfiinţare a Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
46. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Focşani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular „Mr. Gheorghe Pastia” Focşani; 
 
 
47. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului 
Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia; 
 
48. proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali şi a unui reprezentant al 
comunităţii ca membrii în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007; 

 
49. proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului 
Focşani; 
 

 
Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Raportul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani nr. 5726/2016 privind 
verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în semestrul I 
2016, asistenţi care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria 
municipiului Focşani 

2. Raport privind activitatea de mandat a dnei. Pruteanu Liliana Karla depus ca urmare a 
renunţării la calitatea de membru în Consiliul de administraţie la SC CUP 
SALUBRITATE SA Focşani; 

3. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria municipului 
Focşani, audienţelor, în perioada 01.01.2016-30.06.2016; 

4. Adresa nr. 8460/21.07.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Vrancea privind solicitarea 
de reanalizare, în vederea modificării, a Hotărârii Consiliului local nr. 199/2016 şi de 
reanalizare, în vederea revocării, a Hotărârilor Consiliului local nr. 204/2016 şi 
205/2016. 

 
 
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 
 
Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 20 voturi „pentru".  
 
 



 8 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan “aş vrea să fac o propunere 
pentru celeritatea şedinţei să schimbăm un pic ordinea din dispoziţia de convocare. După 
cum bine ştiţi avem câteva comisii care necesită vot secret şi de aceea vă cer permisiunea 
să începem cu acele proiecte astfel încât aparatul tehnic să aiba timpul necesar, cat 
discutăm celelalte proiecte, să pregatească buletinele de vot.  

Cine este de acord cu această propunere?” 
Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan “tot pentru desfăşurarea în 

bune condiţiuni a acestui proces am să vă rog să nominalizaţi persoane pentru comisia de 
numărare a voturilor.” 

 
Dl. consilier Ionuţ Mersoiu “grupul PSD propune pe dl. consilier Radu Niţu şi pe d-

na consilier Lauriana Ailincuţei.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi “din partea grupului PNL propunem pe d-na Panaite Maria 

Irina Anca.” 
 
Nu mai sunt alte propuneri şi se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”. 
 
 
Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 24/203/2012 pentru 
constituirea comisiei tehnice de amenajare  a teritoriului  şi urbanism a municipiul 
Focşani şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, modificată. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „din partea grupului PSD 

propun pe d-nii consilieri Mihai Nedelcu şi Dorian Alecsandrescu.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe dl. consilier Alin 

Claudiu Dobre.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „rog aparatul tehnic să noteze. 

Aceste nominalizari sunt pentru consilierii titulari va trebui să facem propuneri şi pentru 
consilierii supleaţi, adică aceia care îi va înlocui pe titulari dacă nu pot fi prezenţi. 

Din partea grupului PSD propun pe d-nii consilieri Radu Niţu şi Mihai Petruţ.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi „ din partea grupului PNL propunem pe d-na consilier Ana 

Maria Dimitriu.” 
 
 
Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în vederea constituirii 
comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi ale 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, proprietate privată a 
municipiului Focşani, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Focşani, 
precum şi a comisiei de contestaţii. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „pentru prima comisie din 

partea grupului PSD nominalizăm pe d-nii consilieri Bogdan Emilian Matişan şi Radu Niţu, iar 
pentru contestaţii pe dl. consilier Emanuel Gongu.” 

 
Dl. consilier Dan Buzoi „„din partea grupului PNL propunem pe dl. consilier Dan 

Buzoi. Pentru comisia de contestaţii.” 
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Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind constituirea 
comisiei sociale la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani pentru analizarea 
cererilor privind repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform 
Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996 republicată. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „din partea grupului PSD 

propunem pe dl. consilier Radu Niţu şi pe d-na consilier Cătălina Lupu.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe d-nele consilier Ana 

Maria Dimitriu si Alina Drumea şi dl. consilier Ionuţ Filimon.” 
 
 
Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

comisiei sociale la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani pentru analizarea 
cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, conform 
Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de punere 
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan Matişan „din partea grupului 

PSD propunem pe d-nii consilieri Mihai Petruţ şi Daniel Ungureanu şi pe d-na consilier 
Lauriana Ailincuţei.” 

 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe d-na consilier Ana 

Maria Dimitriu şi dl. consilier Dan Buzoi.” 
 
 
Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în Consiliul administrativ al 
Ateneului Popular „Mr. Gheorghe Pastia” Focşani.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe d-na consilier Panaite 

Maria Irina Anca.” 
 
 
Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focşani şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.  

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „din partea grupului PSD 

propunem pe d-na consilier Cătălina Lupu.” 
 
 
Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea a doi 

consilieri locali şi a unui reprezentant al comunităţii ca membrii în Comitetul director al 
Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nii consilieri Mihai Petruţ şi Emanuel Gongu, iar din partea comunităţii pe dl. 
Pădineanu Gabriel.” 
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Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind înfiinţarea 
Comisiei locale de ordine publică a municipiului Focşani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan Matişan „din partea grupului 

PSD propunem pe d-nii consilieri Dorian Alecsandrescu şi Costel Bârsan.”  
 
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe dl. consilier Dan 

Buzoi.” 
 
 
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind încetarea 

mandatului de consilier local a domnului Ştefan Ion. 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 209 

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

execuţiei bugetului local al municipiului Focşani şi bugetului instituţiilor finanţate 
parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2016, 
detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 210 

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 a sumei de 54,70 mii lei 
pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au 
obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – faza 
naţională, organizate în perioada iunie 2015 – iunie 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „aş dori să introduc un amendament. Am în faţă 
o adresă din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean prin care ne aduc la cunoştinţă că eleva 
Olteanu Ana Alexandra împreună cu profesorul Săcrieru Dănuţ au obţinut premiul al II-lea la 
Concursul Naţional Comunicări Ştiinţifice care s-a desfăşurat la Hunedoara în perioada 18-
22 iunie 2016. De aceea aş vrea să suplimentăm pe lista profesorilor îndrumători pe dl. 
Săcrieru Dănuţ cu suma de 150 lei, aşa cum sunt la toţi profesorii, eleva Olteanu Ana 
Alexandra fiind deja premiat, fiind deja pe lista.” 
  

D-na consilier Ana Maria Dimitriu „la acest proiect de hotărare aş dori să întreprind 
un amendament referitor la faptul că aceşti elevi care duce excelenţa mai departe la nivel 
naţional prin olimpiadele la care au participat printre care se alfă şi băiatul dumneavoastră 
„felicitări”, aş dori să dublăm suma de alocare a acestor copii, cât şi a dascălilor ca i-au 
pregătit. Bani care, presupun că executivul ne va spune de unde îi vom putea aloca.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „aseară am avut comisie de 

buget. De regulă la comisia de buget examinam toate aceste aspecte, nu-mi aduc aminte ca 
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la comisia de buget să fi solicitat acest lucru pentru că în această situaţie trebuie să ştim 
exact dacă putem face realocări de sume sau nu? Îmi este peste putinţa să avem un răspuns 
pe loc acum.” 

 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „eu nu vreau răspunsul acum pe loc, ci ulterior 

printr-o rectificare de buget , făcând-o executivul, urmând să ne-o aducă la cunoştinţă la o 
altă şedinţă. Nu este vorba de acum, am doar propus.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „spuneţi exact cum vreţi să 

sune acest amendament, referindu-vă la proiectul de hotărâre pe care îl avem în faţă.” 
 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „eu nu vă spun exact pentru că nu sunt economist 

de profesie şi atunci nu pot să vin în conflict cu domnii sau doamnele care fac parte din acest 
departament care ne pot aduce toate datele necesare ca să putem realiza acest lucru.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „din punctul meu de vedere 

este tardiv acest amendament. Pentru acest amendament trebuia formulat din timp, intenţia 
dumneavoastră trebuia în comisie discutată, iar la ora aceasta aveam un amendament cu 
cap şi coadă. Vorbim de sume aici, acestea trebuiesc identificate pe fiecare copil în parte, pe 
fiecare profesor în parte, lucrurile nu sunt chiar atât de simple.” 

 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „ideea este în felul următor, că eu cred că ...” 
 
Intervine dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „atunci când facem 

astfel de modificări trebuie să identificaţi, cu ajutorul aparatului de specialitate, nimeni nu 
spune că trebuie să fiţi economist ca să pricepeţi ceea ce scrie în proiect deşi ar trebui. 
Trebuie identificată prima dată sursa de finanţare? De unde mutăm o sumă ca să o mărim pe 
cealaltă, micşorăm într-un loc şi creştem în celălalt loc, dar asta trebuie punctual făcută.” 
 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le preşedinte de şedinţă, chestiunea este destul de 
simplă, se dublează. Ce înseamnă că se dublează, în loc de 150 lei este 300 lei. Eu am 
înţeles că trebuie găsită sursa, dar cum s-a găsit de atâtea ori o sursă, s-a tăiat dintr-o parte 
şi s-a pus în altă parte, eu spun că nu este un efort foarte mare mai ales că este vorba de 
aceea ce este excelenţă în Focşani. Eu spun că ar fi fost benefic pentru toată lumea.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „eu apreciez excelenţa în 

municipiul Focşani numai că ar trebui să gasiţi sursa de finanţare pentru aceste creşteri. De 
aceea eu vă propun ca atunci când faceţi astfel de amendamente să veniţi cu temele făcute.” 

  
 Dl. consilier Dan Buzoi „aş putea să-mi ajut colegii la acest proiect şi suma 
respectivă ar putea fi luată de la „capitolul transport, reparaţii curente transport” unde 
valoarea totală este de 220,00 mii lei şi să luam 54 mii lei.” 
 
 D-na director executiv Carmen Grosu „este propunerea ordonatorului principal de 
credite, este vorba de reparaţii curente la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, balastări, 
îmbrăcăminţi asfaltice, reabilitare Piaţetă Gară, Piaţa Moldovei. Pentru aceasta sunt sumele 
acolo.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „vă menţineţi propunerea d-le 
consilier Buzoi?” 

 
 Dl. consilier Dan Buzoi „nu.” 
 

Dl. consilier Radu Niţu „d-le preşedinte de şedinţă această sumă a fost prinsă în 
buget de anul trecut, noi Consiliul Local, am mărit acest plafon pentru premierea celor care 
au câştigat olimpiate la nivel naţional şi judeţean. Cred că aseară puteam discuta mai în 
amănunt acest subiect, dar aici în plen este mai frumos. Noi, Consiliul Local, am făcut 
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întotdeauna un efort şi se vede, în buget, în celelalte proiecte pentru şcoli, grădiniţe. 
Încercăm pentru anul viitoar să mărim aceste sume.”   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „supun la vot proiectul de 

hotărâre şi rog să se treacă în procesul verbal, eu nu particip la vot. 
 
 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 
consilier Marius Eusebiu Iorga şi se adoptă cu 19 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 
211 

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

acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” 
Focşani . 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Dan Buzoi „m-aş bucura să se termine această măreaţă construcţie să 
nu mai avem schele pe acolo. Pe lângă asta aş vrea să propun să mărim suma, dar trebuie 
să găsim sursa de finanţare în schimb am o rugăminte la dl. Primar. Ştiu că  în 2012 
Prefericitul Ciprian cel care patronează, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a promis sau a 
spus că va ajuta la finalizarea construcţiei din Focşani cu aceeaşi valoare cu cât am ajutat şi 
noi pe cei din Buzău să termine Catedrala Sfânta Maria. V-aş ruga să faceţi demersurile 
necesare pentru a ni se întoarce acest serviciu. Am înţeles că a fost o sumă destul de 
consistenta, nu ştiu exact valoarea sumei, dar dânsul aşa a spus.” 
 
 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vroiam să va spun că Înalt Preasfinţia Sa 
Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului şi Vrancei şi-a exprimat în primul rând mulţumirea şi vă 
transmite mulţumiri pentru acest fapt, este convins că se va vota acest proiect de hotărâre. 
Aceste discuţii le-am purtat cu Înalt Preasfinţia Sa, incă de când eram Subprefect, ştie 
despre acest lucru. Într-adevăr s-au purtat discuţii cu oamenii de afaceri din judeţul Buzău, 
despre asta este vorba, urmând ca dumnealui să primească răspuns. Nu am primit 
deocamdată un răspuns oficial din partea societăţii civile şi nici din partea oamenilor de 
afaceri din judeţul Buzău. Aşteptăm. L-am invitat să participe astăzi la această şedinţă şi din 
motive de program nu a putut participa, promiţând că la următoarea şedinţă ordinară să 
participe şi atunci vom putea discuta cu Înalt Preasfinţia Sa această problemă.” 
  

Dl. consilier Dan Buzoi „aţi discutat cu Înalt Preasfinţia Sa sumă care ar putea să ni 
se întoarcă? 
  

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vorbim de contribuţia judeţului Vrancea.” 
 

 Dl. consilier Neculai Tănase „acelaşi lucru vroiam să-l întreb şi eu pe dl. Primar câţi 
bani  vor mai trebui pentru terminarea acestei Catedrale pentru că de atât de mulţi ani se 
străduie Focşaniul, judeţul să se termine şi eu spun că trebuie să fie mult mai transparent 
pentru că în fiecare an se dau nişte bani, foarte bine că se dau, dar ţinând cont că şi bugetul 
Focşaniului este un buget sărac trebuie să fie transparent. Banii aceştia nu sunt nici ai mei, 
nici ai dumneavoastră, sunt banii municipiului, trebuie să fi un pic mai transparenţi. 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „la fundamentarea acestui proiect de hotărâre 

Episcopia şi Protoieria Focşani au venit cu o documentaţie care stă la baza emiterii acestui 
proiect. Acolo apar toate cheltuielile care mai trebuiesc executate, vreau să vă spun şi cred 
că cunoaşteţi faptul că s-a schimbat în primul rând executantul, au fost aduse nişte 
îmbunătăţiri ale proiectului. D-na inginer Costin vă rog frumos dacă ne puteţi da mai multe 
detalii.” 
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 D-na şef serviciu Cristina Costin „estimarea este undeva la 88 miliarde lei cu tot cu 
pictura propusă. Noi am plătit până acum 40 miliarde lei, în fiecare an am avut contribuţie, pe 
lângă noi a avut contribuţie şi Consiliul Judeţean, iar ca şi lucrări s-au făcut într-adevăr unele 
modificări în sensul înlocuirii tâmplariei de PVC cu geam termopan cu tâmplarie din lemn 
stratificat cu geam tripan, tocmai pentru o izolaţie fonică mai bună. S-a ales varianta placării 
cu polistiren în zona de turle, deasemeni s-au făcut unele modificări la acoperiş, tencuieli, 
zugrăveli, constructorul este destul de serios şi lucrările într-adevăr sunt avansate.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „se vede că s-a schmbat 
executantul pentru că intr-adevăr acum Catedrala începe să arate a Catedrală.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 212 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 132/311/2012 pentru aprobarea  
documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investitii   „Schimbare destinaţie sala de clasa în grupuri sanitare, recompartimentări 
şi amenajări interioare şi racord canalizare, la clădirea Colegiului Naţional Al.I.Cuza, 
anexa C, strada Cuza-Voda nr.48 ”din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 213 

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

indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii  „Amenajare 
teren sport la Şcoala Gimnazială Alexandru Vlahuţă – Aleea 1 Iunie nr. 6” 

 
    Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 214 

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

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii 
„Contorizarea energiei termice la Bloc E3, scara 1 şi scara 3 din strada Aleea 
Căminului nr. 9 şi Bloc E4 scara 3 din str. Aleea Căminului nr. 11”  Municipiul Focşani.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 215 

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

rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2016.  
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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 Dl. consilier Neculai Tănase „sunt puţin contrariat la acest proiect de hotărâre. La 
iluminatul public erau prevăzut pentru Sud 470 mii lei şi s-au retras, în zona Vălcele erau 
prevăzute 195 mii lei s-au retras, în zona Mărăşeşti erau prevăzuţi 150 mii lei pentru iluminat 
s-au retras. Motivul? Studiul de oportunitate iluminat public. Vă spun sincer că nu înţeleg 
nimic, cel care a scris aşa ceva, ori a vrut să glumească, ori nu s-a priceput. Cum adică 
oportunitate pentru iluminatul public şi mă uit că este o sumă destul de mare.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „d-le consilier îmi pare rău că 

întrebarea vine din partea dumneavoastră, această nelămurire vine exact din partea 
dumneavoastră, în condiţiile în care nu mai târziu de aseară am avut şedinţă de buget şi aţi fi 
putut să puneţi întrebări aparatului tehnic şi aţi fi avut lămuriri aseară. Am convenit să 
discutăm toate aceste probleme tehnice în interiorul comisiilor astfel încât lucrurile să fie 
foarte bine înţelese la momentul respectiv.” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „în urma analizei făcute din data când am fost 

investit în funcţia de Primar al municipiului Focşani până astăzi, am constatat că acest 
iluminat public este gestionat de către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice din cadrul 
Primăriei municipiului Focşani. Trebuie să vă aduc la cunoştinţă că în acest moment la 
Direcţia de Dezvoltare nu avem angajat decât un singur specialist care nu deţine licenţă. 
Deci în acest moment Direcţia de Dezvoltare nu deţine licenţă ANRE pentru a întreţine 
conform legilor în vigoare iluminatul public. De aceea am hotărât că este mult mai oportun să 
facem acest strudiu de fezabilitate pentru a externaliza serviciul de iluminat public. Atâta timp 
cât am avut posturi vacante pentru a angaja electricieni pentru întreţinerea iluminatului public 
din muniicpiul Focşani, nu s-au prezentat specialişti conform cerinţelor pentru ocuparea 
posturilor respective, singurul motiv cred că a fost faptul că salariul era foarte mic. Nu s-au 
prezentat şi din acest motiv am considerat că este mult mai benefic pentru toţi cetăţenii din 
municipiu Focşani să externalizăm acest serviciu şi să-ş scoatem la licitaţie. Din acest motiv 
nu aveam proiecte, erau doar studii de fezabilitate, practic până la sfârşitul anului acei bani 
nu ăuteau fi utilizaţi şi am considerat că este mult mai bine aşa.” 

 
 
Dl. consilier Neculai Tănase „comisiile de specialităţi sunt consultative şi poate eu 

m-am uitat aseară mai bine şi am vazut altceva, de unde să ma acuzaţi pe mine că nu am 
văzut în comisii. Eu am înţeles ce a spus dl. Primar, pot să îi dau dreptate într-o anumită 
măsură, dar când vezi acolo scris studiu de oportunitate. Oportunitate pentru ce? Să pui 
lumină pe stradă?” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „studiul de oportunitate este o etapă de a 

externaliza un serviciu pentru că trebuie să discutăm în primul rând care este comisia tehnică 
propusă şi toate celelalte costuri necesare pentru a externaliza acest serviciu. Acesta se 
numeste clar studiu de oportunitate, dacă dumneavoastră ştiţi un alt termen...” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar aceşti bani s-au repartizat din altă parte.  

S-au găsit posibilităţi de a se lua aceşti bani. Era vorba mai devreme la celalat proiect cu 
elevii şi cu profesorii că nu sunt banii, dar dacă facem un calcul la aceşti bani şi cu banii de la 
„paranghelii”...” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi arătaţi dumneavoastră în această 

rectificare bugetară apare vreun capitol in care să scrie „paranghelii” vă rog frumos să-mi 
spuneţi.” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase „eu am spus-o un pic neelegant, dar cred că ...” 
 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „această rectificare a fost făcută pentru lucrări 

urgente şi alte servcii urgente care trebuiau realizate până la sfârşitul anului.” 
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Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „„în urma discuţiilor pe care le-
am avut în şedinţa de buget, de ieri, a rezultat un amendament pentru acest proiect de 
hotărâre legat de realizarea unui proiect tehnic pentru sistemul de irigaţii spaţii verzi în 
cartierul Sud. Se diminuează cu suma de 25 mii lei bugetul Direcţiei de Dezvoltare Servicii 
Publice pentru realizarea acestui proiect tehnic faza unică, sistem de irigaţii spaţii verzi în 
municipiul Focşani.  

 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 20 voturi  

„pentru”. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 216 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „o să-mi permit să fac o mică 

paranteză, comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Focşani nu 
sunt comisii consultative, ci doar avizul pe care îl primeşte un astfel de proiect de hotărâre 
este consultativ.” 

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

criteriilor şi a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată a obligaţiilor datorate 
bugetului local de către persoanele fizice. 
   

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 217 
 
 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 372/2015 privind 
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu modificările 
ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu vreau să fac neapărat discuţii pe marginea acestui 
proiect, pentru că este normal să fie taxă la Primărie, Primăria trebuie să trăiască din ceva, 
insă am discutat şi ieri la comisii şi aş vrea să mă refer la Piaţă. Pentru că am discutat 
despre Piaţă şi taxele de la Piaţă. Eu aş vrea să depun un amendament ţinând cont de faptul 
că Focşaniul este plin de supermarketuri, producătorii agroalimentari din Pieţele Focşaniului 
sunt sufocaţi de concurenta acestor supermarketuri. Cu atât mai mult concurenţa este făcută 
mărfurilor locale şi româneşti. Eu aş vrea să le vin în sprijinul Pieţelor noastre locale şi aş 
propune scăderea taxelor, pentru mese. În loc de 3 lei, să fie 2 lei pentru masa 
producătorului şi vânzatorului de produse agroalimentare şi în loc de 6 lei, 4 lei pentru cei 
care fac comerţ şi îşi desfăşoară şi publicitate. Eu spun că am veni în sprijinul lor pentru că 
trebuie să-i ajutăm şi în acelaşi timp ajutăm şi cetăţenii.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „d-le consilier daţi-mi voie. D-le 

conislier urmare a discuţiilor pe care le-am avut aseară în comisia de buget şi pe care le-am 
discutat în primul rând, aparatul tehnic a făcut un amendament pe  care la care voi da citire, 
exact la ceea ce spuneaţi şi dumneavoastră. S-au făcut calcule economice drept pentru care 
voi da citire acestui amendament şi dumneavoastră o să spuneţi dacă este bine sau nu. Se 
propune modificare art.1 din proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 372/2015 privind stabilirea nivelurilor 
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pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum 
şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu modificările ulterioare în sensul completării cu 
următoarele paragrafe: 

1. taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de mese, 
tarabe pe spaţiile adiacente Pieţelor din municipiul Focşani 1 leu/mp/zi sau 20 
lei/mp lunar pentru producătorii agricoli; 

2. taxa pentru utilizarea regulară locurilor publice pentru ampasarea de mese, 
tarabe pe spaţiile adiacente Pieţelor din municipiul Focşani 3 lei/mp/zi sau 60 
lei/mp lunar pentru comercianţii autorizaţi alţii decât producătorii agricoli; 

3. taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru ampasarea de mese, 
tarabe pe spaţiile adiacente Pieţelor din municipiul Focşani vor fi achitate de SC 
Administraţia Pieţelor Focşani SA în baza protocolului de predare a spaţiilor 
adiacente ale acestora. 

  Cred că v-am răspuns şi este exact ceea ce am discutat la comisii. 
 
Dl. consilier Neculai Tănase „asta am discutat la comisii, dar eu vreau...” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „s-a făcut o diferenţere între 

producătorii agricoli şi comercianţi. Este o diferenţă şi trebuia făcută, asta dacă vrem să-i 
stimulăm pe producătorii locali trebuie să le punem nişte taxe foarte mici.” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase „eu vă propusesem nişte tarife mai joase acolo.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „dumneavoastră aţi spus 2 lei şi 

noi am spus 1 leu.” 
 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-nul consilier face referire la taxele pentru 

utilizarea domeniului public, altele decât spaţiile adiacente Pieţelor. Aceste taxe, acest 
amendament revine doar pentru a stabili taxele pentru utilizarea domeniului public, spaţiilor 
adiacente Pieţelor. Vorbim de Pieţele care sunt administrate de Administraţia Pieţelor 
Focşani. În rest 6 lei/mp pentru acţiuni comerciale cu promovare şi publicitate sunt pentru tot 
spaţiul public al municipiului Focşani, iar 3 lei pentru acţiuni comerciale, altele decât cele 
adiacente Pieţelor.” 
 
 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 20 voturi  
„pentru” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  
„pentru” şi 7 voturi „abţinere” a d-nelor consilieri Ana Maria Dumitru, Alina Drumea, Panaite 
Maria Irina Anca si a d-nilor consilieri Neculai Tănase, Ionuţ Filimon, Caludiu-Alin Dobre şi 
Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 218 

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

Primarului municipiului Focşani – Cristi Valentin Misăilă să reprezinte municipiul 
Focşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Vranceaqua”. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
  
 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 219 

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

anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 
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127/2016 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal 
pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Claudiu Alin Dobre „să înţelegem că această modificare este pentru 
cabinetul primarului cu un număr de 4 posturi. Ţin să-l felicit pe dl. Primar, oameni aleşi din 
diferite categorii. Dar mai mult ca o precizare ca pentru viitor să facem un proiect de hotărâre 
să mărim şi cabinetul de fonduri europene, biroul de fonduri europene.” 
 
 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „într-adevăr aşa cum am mai spus, întâi propunem 
şi apoi decidem. Deci propunem. Este un obiectiv al planului de acţiuni pentru viitor să 
reorganizăm tot ceea ce înseamnă aparatul de specialitate al Primăriei municipiului Focşani, 
dar după o analiză atentă a tuturor compartimentelor. În acel moment voi propune ca proiect 
de hotărâre o nouă organigramă.”  
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 220 

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

criteriilor şi procedurii de numire şi eliberare din funcţie şi atribuţii ale 
administratorului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Focşani.  
 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „aş vrea să fac un amendament 
la acest proiect de hotărâre, mi s-a părut un pic discriminatoriu, dar s-ar plia foarte mult pe 
domeniul de activitate de care o să-l aibă acest administrator public şi de aceea vă propun ca 
modificare, respectivul candidat să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalent în domeniul economic şi tehnic şi în domeniul  ştiinţelor 
administrative pentru a avea la bază o selecţie mult mai mare.” 
  
 Nu mai sunt discutii şi se supune la vot amendamentul care se aprobă cu 20 voturi 
„pentru” 
 
 Dl. consilier Dan Buzoi „vroiam să-l felicit pe dl. Primar pentru această alegere. Deşi 
în campania electorală de acum două luni aţi spus că nu este oportun ca dumneavastră să 
vă luaţi un city manager. 
 
 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „îmi păstrez opinia numai că atunci când fac o 
analiză şi constat nişte nereguli încercăm să le îndreptăm. Una este aceasta pentru acest 
administrator public. În situaţia în care dacă vreodată va fi nevoie se va organiza concurs, 
asta nu înseamnă că va fi concurs, s-au stabilit criteriile şi atribuţiile managerului.” 
 
 Dl. consilier Neculai Tănase „eu vă spun sincer că, chiar îmi pare rău, eu am o 
impresie bună despre dl. Primar şi chiar îmi pare rău că a apelat la un city manager. Eu încă 
sper ca dumneavoastră să puneţi în aplicare ceea ce aţi spus in campania electorală că aţi 
spus sclar că nu veţi accepta un city manager. Asta este, îmi pare rău.” 
  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 221 

 
 

 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 44/2012 privind 
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aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia 
Locală a municipiului Focşani,  cu modificările şi completările  ulterioare.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 222 

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

anexei  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 182/2013 privind 
aprobarea statului de funcţii şi numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric 
„Ţara Vrancei”,  cu modificările şi completările  ulterioare. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 223 
 
 
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 
Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

  

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 

Dl. consilier Neculai Tănase „deşi nu este vina dumneavoastră d-le Primar, dar eu  
v-aş ruga să asiguraţi numărul necesar de personal şi tehnic pentru întreţinerea spaţiilor 
verzi construite prin acest proiect PIDU, pe fonduri europene cu precădere pentru cartierul 
Sud şi Mîndreşti pentru că exită riscul ca acestă mare investiţie cu fonduri europene cum am 
spus mai devreme, să fie decontată într-un final de către bugetul public al Focşaniului ceea 
ce atârnă ca un bolovan de bugetul sărac al Focşaniului. Vă atrag atenţia că suntem într-un 
mare pericol în ceea ce priveşte investiţia din Sud. Proiectul a fost greşit de la început pentru 
că nu s-a prevăzut un sistem performant de irigaţii. Incă o dată mă repet cu este vina 
dumneavoastră, iar marele proiect pentru locuitorii din Sud şi de la Mîndreşti va fi o mare 
dezamăgire. De aceea vă rog d-le Primar să luaţi foarte în serios.” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier pot să vă spun mai multe amănunte. 

Pot face precizarea că în urma acestui proiect la Direcţia de Dezvoltare urmează a se scoate 
la concurs pentru a angaja 5 lucrători pentru a întreţinerea spaţiilor verzi şi 8 lucrători pentru 
întreţinerea şi salubritatea străzilor şi drumurilor publice. Pe  de altă parte deja s-a iniţiat la 
proiectul de hotărâre privind bugetul, un proiect privind alocare de sume pentru studiul de 
fezabilitate pentru sistemul de irigaţii în tot municipiul Focşani, nu numai în Sud. Într-adevăr 
am costatat şi am luat măsurile urgente pentru a remedia aceste deficienţe, am costituit o 
comisie pentru a se deplasa in tot cartierul Sud, Laminorul şi Mîndreşti pentru a constata 
pagubele produse şi datorită caniculei şi ţin să precizez faptul că lucrurile nu vor rămâne aşa, 
deja avem o situaţie şi urmează să acţionăm în instanţă societatea comercială care a realizat 
acest proiect pentru că considerăm că le aparţine vina pentru că au făcut în luna iunie şi în 
luna mai, ceea ce din punctul meu de vedere ca un simplu cunoascător, nu cred că pot fi 
plantate până în luna iunie plante verzi, atâta timp cât sunt în plină vegetaţie. Mai mult decât 
atât executantul are şi o garanţie de bună execuţie care la sfârşitul unui an de garanţie poate 
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fi executat în situaţia în care plantele, în speţă spaţiile verzi nu vor fi la fel cum erau în 
momentul recepţiei.” 

 
Dl. consilier Radu Niţu „aş vrea să fac precizarea că acest proiect PIDU a pornit din 

anul 2012 , când şi dl. consilier Tănase era aici. Este o problemă cu udatul, dar am văzut că 
astăzi în Mîndreşti se udau pomii şi vreau să vă spun că şi cetăţenii contribuie. Acest proiect 
a fost iniţiat acum vreo 6 ani, era şi dumnealui consilier şi suntem de vină cu toţii dacă o luăm 
aşa.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 224 

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

deplasării în perioada 29 iulie – 2 august 2016 a Corului de Cameră a PASTORALA al 
Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani în Grecia la Corfu pentru a 
participa la Festivalul Coral Internaţional „Kerkyra-Corfu”.  

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 225 
 
 
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

solicitării către Guvern de transmitere a unei părţi din imobilul 338 Focşani în 
suprafaţă de 2604 mp din  domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 226 

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

realizării de către MUNICIPIUL FOCŞANI în parteneriat cu SOCIETATEA REWE 
PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL  a investiţiei – „Sistematizarea intersecţiei 
străzilor Vîlcele – Prog. Gh. Longinescu”.    

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 227 

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

încredinţării în folosinţă gratuită către Serviciului Public Local de Asistenţă Socială 
Focşani a unei părţi din imobilul compus din construcţie şi teren aferent, situat în 
Focşani, str. Cuza Vodă nr. 43.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 228 
 
 
Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local  al 
municipiului Focşani nr. 383/2015 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 229 

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

completarea Hotărârii Consiliului local  al municipiului Focşani nr. 384/2015 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Focşani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 230 

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

scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri 
inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 231 
 
 
Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredinţării în folosinţă gratuită a 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 122.844 mp. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Radu Niţu „aş dori să fac o precizare, dacă se poate de la Direcţia de 
Dezvoltare în perioada următoare să creem o echipă pentru zona a 6-a, spaţiul este de 
organizare la fosta şcoală care nu mai funcţionează. Trebuiesc 2-3 persoane care să ia şă să 
întreţină zi de zi atât pomii, cât şi spaţiul verde.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „cred că răspunsul l-aţi avut la 

proiectul anterior.” 
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D-na consilier Ana Maria Dimitriu „privind acest proiect de hotărâre, face referire la 
Hotărârile Consiliului Local care dacă un simplu cetăţean... privind aprobarea şi modificarea 
inventarul bunurilor...” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „nu cred că aţi fost atentă 

suntem la proiectul de la punctul 24 de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă 
gratuită a Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani..” 

 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „şi se referă la o Hotărâre de Consiliu Local 384 

din 10.12.2015, dacă mergeţi în defăşurătorul proiectului de Hotărâre. Ca un simplu cetăţean 
dacă aş vrea să intru pe site-ul Primăriei la Hotărârile Consiliului Local, 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-ul Primăriei ....” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „despre care proiect vorbiţi?” 
 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „de acest proiect de hotărâre nr. 24, pentru 

modificarea şi completarea Hotărâri de Consiliu Local 384/10.12.2015.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „nu mă supăraţi este proiectul 

22, am trecut de el, suntem la proiectul 24.” 
 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „exact şi asta vroiam 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 Hotărârile de Consiliul Local şi am pus în vedere şi această 
Hotărâre 384, Hotărârile 368 si 369 care fac subiectul acestui proiect de hotărâre nu pot fi 
vizualizate. Vă aduc la cunoştinţă ca, conform Legii 544/2001 privind accesul liber la 
informaţiile publice, ar trebui să asigure Primăria municipiului Focşani o transparenţă. Dacă 
ne uităm la Hotărârile de Consiliu Local din aceeaşi zi 10.12.2015, acelea pot fi accesate, pe 
când acestea nu. Şi am să întreb de ce?” 

 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „cred că este o chestiune 

tehnică . Dacă aţi fi dorit în mod expres să fi avut acces la această Hotărâre aţi fi putut veni 
la Primărie fără nici un fel de problemă.” 

 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „vorbesc în calitate de simplu cetăţean.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „procedura Legii 544 la care 

faceţi dumneavoastră referire, în situaţia în care nu poate fi accesată in forma electronică se 
poate face cu o adresă şi se poate consulta fără nici o problemă.” 

 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „celelalte Hotărârile de Consiliu Local din aceeaşi 

zi pot fi vizualizate, acestea nu pot fi.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „e posibil să fie o defecţiune 

tehnică. D-le Cazaciuc poate ne puteţi lămuri, nu se poate accesa un proiect de hotărâre din 
anul 2015 pe pe site-ul Primăriei?” 

 
Dl. şef serviciu Dan Mihai Cazaciuc „o să vad problema, nu ştiu de ce, în mod 

normal există un program  care face acest lucru, se va verifica şi remedia eventualele 
probleme.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „rugămintea mea este să se 

verifice şi poate reuşim să remediem.” 
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D-na consilier Ana Maria Dimitriu „vroiam să vă întreb referitor la acest proiect de 
modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune Sud-Est, cartier Mîndreşti, Sud şi 
zona Laminorul 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 termenul stabilit şi 
după cum scrie şi în proiectul de hotărâre acesta s-a încheiat. Dacă s-a încheiat presupun că 
şi de la ADR Brăila ar fi trebuit să avem un proces verbal de recepţie monitorizat de comisia 
dumnelor, comisie de recepţie finală şi acesta nu este vizibil, nu am unde să-l găsesc.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „toate cererile dumneavoastră 

nu 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, Direcţiei de Dezvoltare ca urmare 
închiderii acestui proiect. Toate celelalte cereri pe care dumneavoatră le-aţi făcut fac 
obieczul unei cereri pe care dumneavoastră o puteţi adresa aparatului de specialitate fără 
nici o problemă şi cu tranparenţă vi se pun la dispoziţie, orice document care intră sub 
incidenţa Legii 544.” 

 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „acea transparenţă de care vorbim, vis-a-vis de 

obiectivul este acea amenajare, include 3 obiective, Laminorul, Mîndreştiul şi Sud-ul. Fiecare 
dintre acele trei obiective care intregesc acest obiectiv ar trebui să aiba un deviz de cheltuieli 
în spate pe fiecare sumă să putem vedea ...” 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „nu face obiectul acestui proiect 

de hotărâre.” 
 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu „nu îl face, dar îl face.  
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „acum se predă un 

amplasament de la constructori la Direcţia de Dezvoltare. Acest proiect are trei obiective, 
obiectivele sunt: spaţii verzi, alei, trotuare şi zona de monitorizare, acestea sunt cele trei 
obiective. Celelalte trei pe care le-aţi nominalizat dumneavoastră se numesc amplasamente, 
amplasamentul din cartierul Sud, din cartierul Laminorul şi cartierul Mîndreşti.” 

 
 
Dl. consilier Neculai Tănase „nu cred că este oportună această încredinţare către 

Direcţia de Dezvoltare şi vă spun şi de ce. Nu este oportună pentru că Direcţia de Dezvoltare 
nu are capacitatea să întreţină acest spaţiu verde. Cu toată buna credinţă a d-lui director 
Mocanu, chiar dacă se mai angajează ceva personal, cu trei cisterne pe care le are Primăria 
Focşaniului poate să ude non-stop zi şi noapte. 30 de ore pe zi, nu are capacitatea. 
Dumneavoatră le puneţi în cârcă celor de la Direcţia de Dezvoltare o chestiune la care dânşii 
nu vor face faţă. Eu vreau să vă sugerez şi să-i sugerez şi d-lui Primar, haideţi să facem o 
colaborare cu Pompierii pentru că ei au cisterne şi poate ne ajută să putem face faţă la acest 
spaţiu verde şi enetual să ceren ajutorul şi Consiliului Judeţean, că ei au posibilităţi. Pentru 
că altfel dl. director Mocanu va fi „carne de tun” pentru acest proiect şi va face faţă.” 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „este ok propunerea 

dumneavoastră. Spuneţi că nu este oportun să o dăm la Direcţia de Dezvoltare, dar daţi o 
soluţie, urgentă, pentru că aici vorbim de chestiuni urgente. Acest amplasament trebuie să-l 
preia cineva, cine îl preia? Singura Direcţie din cadrul aparatului Primăriei care poate 
gestiona acest subiect se numeşte Direcţia de Dezvoltare, nu putem să o dăm la urbanism şi 
nici la impozite şi taxe sau poate vreţi să o luăm noi direct, consilierii locali. Din punct de 
vedere juridic acest amplasament trebuie predat cuiva, da? Singura instituţie care poate 
gestiona acest subiect este Direcţia de Dezvoltare care are un astfel de compartiment.” 

 
Dl. Viceprimar Marius Eusebiu Iorga „l-aş intreba pe colegul meu, dl. consilier 

Tănase, de ce nu a venit el cu o propunere? De ce nu a deschis aseara în comisia de buget 
această discuţie? Şi tot eu o să-i răspund, pentru că aseară a aflat. Dacă vreţi în faţa 
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camerelor să jucaţi un rol, este ok, dar tegiversăm această şedinţă până la nesfârşit. Şi veniţi 
cu o suluţie clară, nu este nici o problemă.” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vă pot spune un singur lucru, proiect integrat de 

dezvoltare urbană realizat în zona cartier Dus, Laminorul şi Mîndreşti au prevăzut că la 
finalizarea lucrărilor va fi preluată în administrare de Direcţia de Dezvoltare drept pentru care 
s-au înfiinţat şi acele posturi. Aşa a văzut proiectantul că este suficient pentru a se întreţine 
aceste spaţii verzi cu cinci angajaţi, pe lângă angajaţii pe care îi are Direcţia de Dezvoltare. 
Şi deasemea salubritatea şi întreţinerea străzilor care au fost reabilitate şi reamenajate în 
baza acestui proiect cu opt angajaţi. Nemaiţinând cont de faptul că nu există sistem de 
irigaţii, că nu au capacitatea suficientă de a uda cu cisternele din dotare. Noi facem acum 
aceste eforturi, vedeţi ca angajăm oameni şi pentru a face un sistem de irigaţie a tuturor 
spaţiilor verzi din municipiul Focşani, nu numai în aceste trei zone, pe de o parte. Iar pe de 
altă parte vom identifica posibilitatea de a achiziţiona noi utilaje până la realizarea acestui 
deziderat. Mai mult decât atât până se va înfiinţa acest sistem de irigaţii, până se va realiza, 
noi suntem deja în discuţii cu Compania de Utilităţi Publice SA Focşani pentru a face 
branşamente la parterul blocurilor, cu contorizare, unde cei de la Direcţia de Dezvolare vor 
putea să se conecteze rapid cu un furtun fără a mai fi nevoie de cisternă şi să ude spaţiile 
verzi. Pe de altă parte dacă vreţi să vă mai aduc în discuţie un alt subiect care este un sibiect 
destul de sensibil şi pe care l-am discutat şi aseară la comisie, există o Hotărâre de Consiliu 
Local încă din 2006, dacă nu mă înşel, prin care se stabileşte foarte clar cine are ca atribut 
întreţinerea spaţiilor verzi din jurul proprietăţilor private, în speţă din jurul blocurilor, până  la 
limita cu domeniul public în mod normal cetăţenii municipiului Focşani ar trebui să 
administreze aceste spaţii verzi. Suntem conştienţi că dacă le vom lăsa în administrarea 
dumnealor, nu ştiu dacă o vor putea face cu profesionalism. De aceea conform proiectului 
trebuie să mergem pe acest principiu. Dacă dumneavoastră aveţi o altă soluţie mai bună 
pentru a prelua acest spaţiu verde de alte entităţi, vă aduc la cunoştinţă faptul că timp de 5 
ani de zile de la finalizarea acestui proiect numai Direcţia de Dezvoltare poate să întreţină 
acest spaţiu verde.” 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  „pentru” şi 7 voturi 

„abţinere” a d-nelor consilieri Ana Maria Dumitru, Alina Drumea, Panaite Maria Irina Anca si a 
d-nilor consilieri Neculai Tănase, Ionuţ Filimon, Caludiu-Alin Dobre şi Dan Buzoi, devenind 
hotărârea nr. 232 

 
 

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe 
de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 233 

 
 

 Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 47,00 mp. situat în Focşani, str. 
Cuza Vodă nr. 17, judeţul Vrancea, T. 101, P %5420, %5423  ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Focşani, către domnul Paraschiv Feliciu Constantin şi doamna 
Paraschiv Mirela.  
 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 234 
 
 
 Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 16,00 mp. situat în Focşani, str. 
Peneş Curcanu nr. 2, adiacent ap. 2, judeţul Vrancea, T. 96, P.%5321, %5333,  ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Ghihanis Corneliu.  

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 235 

     
 Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7,80 mp. situat în Focşani, str. 
Mare a Unirii nr. 24, bl. 24, judeţul Vrancea, T. 94, P. %5294, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Focşani, către  doamna Trif Mariana şi domnul Mahjoub Walid.  

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 236 

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 32,44 mp. situat în Focşani, str. 
Peneş Curcanu nr 4, ap. 1, judeţul Vrancea, T. 96, P. %5325, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi Lucian. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 237 
 
 
Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1,00 mp. situat în Focşani, str. 
Peneş Curcanu nr 4, adiacent ap. 2, judeţul Vrancea, T. 96, P. %5325, ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Fotachi Lucian. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 238 
 

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 141,27 mp. situat în Focşani, 
bdul. Bucureşti nr. 27, judeţul Vrancea, T. 212, P. %11614, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Focşani, către SC ZANFIR SNC, reprezentată prin administrator 
Zanfir Vasile. 
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Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 239 
 

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27,00 mp. situat în Focşani, str. 
Bucegi nr. 8, adiacent ap. 1, judeţul Vrancea,  T. 192, P. %10507, ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MATERNA SRL, reprezentată prin 
administrator Popescu Marin.  

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 240 

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

Primarului municipiului Focşani să semneze contractele de superficie şi contractele 
de vânzare-cumpărare încheiate în aplicarea hotărârilor adoptate de Consiliul local al 
municipiului Focşani.  

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 241 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 302/2006 pentru aprobarea 
delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Focşani, asupra clădirilor şi terenurilor aferente ce aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Focşani, în care acestea funcţionează, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 242 

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

completarea Hotărârii Consiliului local nr. 59/16.03.2015 privind aprobarea încredinţării 
către SC ENET SA Focşani a centralei termice împreună cu instalaţiile aferente 
realizate în cadrul proiectului „Reabilitare sistemului de termoficare urbană la nivelul 
municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 
mediu  şi creşterii eficienţei energetice. 

 
 Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 243 

 
 
Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art. 

3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 117/2016 pentru aprobarea 
vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, 
tronson 9, ap. 23 înscrisă în CF 54675-C1-U6 UAT Focşani către familia Gheorghiu 
Genys şi Gheorghiu Elena.  

 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 244 

 
 
Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

avizării functionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 
municipiului Focşani. 

  
 Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „propun un amendament 
rezultat în urma discuţiilor pe care le-am avut la comisiile de specialitate, la articolul 3 
solicitanţii sunt obigaţi: după cele doua alinite se introduce un al treile, având conţinutul: 

- să achite cuantumul taxei pentru terase, calculat in baza Hotărârii nr. 372/2015 
privindstabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, 
anume taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice penru amplasarea de 
terase sezoniere, stabilită conform HCL nr. 317/2006, în funcţie de suprafaţă: în 
perioada de sezon (01.05. – 30.09) – 1 leu/mp/zi şi în perioada de extrasezon 
(01.10 – 30.04) – 0,25 lei/mp/zi.” 

 
Nu  sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 20 voturi  

„pentru”. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 245 
 
 
Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 203/2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora.   

  
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan „la comisie s-a făcut o rocadă  

d-na consilier Alina Ramona Drumea rămâne la comisia de buget şi renunţă dl. consilier 
Claudiu Dobre.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 246 

 
 
Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

viceprimarului Ionuţ Mersoiu în comisia locală a municipiului Focşani pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

  
Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 247 
 
 
Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea art. 

2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani, nr. 214 din 2009, privind 
aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor 
locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creşterea 
gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de administrare. 
 Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „după cum ştiţi oraşul a fost 
împărţit în 6 zone, am avut discuţii înainte de şedinţă cu cele două grupuri şi  să fac 
nominalizările pe fiecare zonă în parte şi rog aparatul să fie atent pentru procesul verbal. 
 

Pentru Zona 1 Centru nominalizarea grupului PSD sunt: d-nele consilier Cătălina 
Lupu şi Mariana  Miron.” 
 
  Dl. consilier Dan Buzoi „nominalizarea grupului PNL dl. consilier Alin Dobre şi d-na 
consilier Panaite Maria Irina Anca.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „pentru Zona 2 grupul PSD 
propune pe d-na consilier Lauriana Ailincuţei şi dl. consilier Marius Eusebiu Iorga.” 
 

Dl. consilier Dan Buzoi „grupul PNL propune pe d-nii consilieri Dan Buzoi şi Ionuţ 
Filimon.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „pentru Zona 3 grupul PSD 
propune pe d-nii consilieri Mihai Nedelcu şi Mihai Petruţ.” 
 

Dl. consilier Dan Buzoi „grupul PNL propune pe d-na consilier Panaite Maria Irina 
Anca şi dl. consilier Neculai Tănase.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „pentru Zona 4 grupul PSD 
propune pe d-nii consilieri Costel Bârsan, Ionuţ Mersoiu şi Dorian Alecsandrescu.” 
 

Dl. consilier Dan Buzoi „grupul PNL propune pe d-na consilier Ana Maria Dimitriu.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „pentru Zona 5 grupul PSD 
propune pe d-nii consilieri Daniel Ungureanu, Emanuel Gongu şi Bogdan Emilian Matişan.” 
 

Dl. consilier Dan Buzoi „grupul PNL propune pe dl. consilier Ionuţ Filimon.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „pentru Zona 6 grupul PSD 
propune pe dl. consilier Radu Niţu.” 
 

Dl. consilier Dan Buzoi „grupul PNL propune pe dl. consilier Alin Dobre.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 248 

 
 
Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 24/203/2012 pentru 
constituirea comisiei tehnice de amenajare  a teritoriului  şi urbanism a municipiul 
Focşani şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, modificată. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Nedelcu     20       -   - 
Dl. consilier Dorian Alecsandrescu   20       -   - 
Dl. consilier Alin Claudiu Dobre   20        -   - 
Dl. consilier Radu Niţu    20       -   -  
Dl. consilier Mihai Petruţ    20       -   - 
D-na consilier Ana Maria Dimitru   20        

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 249 
 
 
Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în vederea constituirii 
comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi ale 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, proprietate privată a 
municipiului Focşani, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Focşani, 
precum şi a comisiei de contestaţii. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan  20   -  - 
Dl. consilier Radu Niţu    20   -  - 
Dl. consilier Emanuel Gongu   20   -  -  
Dl. consilier Dan Buzoi    20   -  - 

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

„pentru” dl. consilier Neculai Tănase este ieşit din sală, devenind hotărârea nr. 250 
 
 
Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul 
Consiliului local al municipiului Focşani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 251 

 
 
Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

comisiei sociale la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani pentru analizarea 
cererilor privind repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform 
Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996 republicată. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                              voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Radu Niţu    20   -  - 
D-na consilier Cătălina Lupu  20   -  - 
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D-na consilier Ana Maria Dimitriu   20   -  - 
D-na consilier Alina Drumea   20   -  - 
Dl. consilier Ionuţ Filimon   20   -  - 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  
„pentru” dl. consilier Neculai Tănase este ieşit din sală, devenind hotărârea nr. 252 

 
 
Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

comisiei sociale la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani pentru analizarea 
cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, conform 
Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de punere 
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                              voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Petruţ   20   -  - 
Dl. consilier Daniel Ungureanu  20   -  - 
D-na consilier Lauriana Ailincuţei  20   -  - 
D-na consilier Ana Maria Dimitriu   20   -  - 
Dl. consilier Dan Buzoi   20   -  - 

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

„pentru” dl. consilier Neculai Tănase este ieşit din sală, devenind hotărârea nr. 253 
 
 
Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în Consiliul administrativ al 
Ateneului Popular „Mr. Gheorghe Pastia” Focşani.   

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Panaite Maria Irina Anca  20   -  - 
 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 254 
 
Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focşani şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.  

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul:         
                  
       voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 
D-na consilier Cătălina Lupu  20   -  - 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 255 
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Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea a doi 
consilieri locali şi a unui reprezentant al comunităţii ca membrii în Comitetul director al 
Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                              voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Petruţ   20   -  -  
Dl. Emanuel Gongu    20   -  -  
Dl. Gabriel Pădineanu   20   -  - 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 256 
 
 
Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind înfiinţarea 

Comisiei locale de ordine publică a municipiului Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Dorian Alecsandrescu  20   -  - 
Dl. consilier Costel Bârsan    20   -  - 
Dl. consilier Dan Buzoi    20   -  - 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 257 
 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotarâre 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv 
Municipal Focsani 2007 aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului 
Focşani nr. 367/ 2006, cu modificările şi completarile ulterioare. 
    

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 258 
 

 

 Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Local a Municipiului Focsani nr. 
86/2014 privind, aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 
pentru Clubul Sportiv municipal Focsani 2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre. 

 
Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să pun şi eu o întrebare, ştiam că acum vreo   

2-3 ani a fost secţia de fotbal şi s-a desfiinţat. Şi nu am înţeles s-a desfiinţat acu mse 
înfiinţează iar?” 
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Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „dacă mai ţineţi minte d-le 
consilier, probabil eraţi consilier, din cauza contraperformanţelor pe care le-a avut echipa la 
vremea respectivă. Acum se doreşte din câte am înţeles de la dl. Primar creerea unei echipe 
de forbal care să o ia de la zero, uşor, uşor.” 

 
Dl. consilier Neculai Tănase „acum o luăm de la zero.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „costurile sunt mai mari dacă 

luăm o echipa B sau A. Dacă aţi fost atent în mandatul trecut la şedinţele de consiliului local, 
Primăria municipiului Focşani şi sper să se continuie acest mod, să finanţam întotdeauana 
performanţele şi să ajutăm performanţele.” 

 
Dl Primar Cristi Valentin Misăilă „eu ca de obicei vreau şi îmi doresc să mă ţin în 

continuare de cuvânt aşa cum am promis tuturor cetăţenilor municipiului Focşani. Pentru că 
în campania electorală a fost o solicitare venită din partea mai multor cetăţeni şi le-am 
promis că vom face tot posibilul să finanţăm o echipa de fotbal. Suntem cred că singurul 
muncipiu reşedinţă de judeţ din ţară care nu are o echipă de fotbal. Consider că este de 
datoria mea moral, în primul rând să mulţumesc cetăţenilor pentru încrederea acordată şi în 
al doilea rând să nu-i dezamăgesc şi de aceea am considerat oportun să înfiinţăm o echipă 
de fotbal care să plece de jos din Divizia Judeţeană şi dacă vă confirma prin performanţă, 
acesta este unul dintre criterii, prin performanţă pe care noi o impunem echipei manageriale, 
vom continua acest proiect. Deocamdată depinde de cei care vor conduce destinele acestei 
echipe care vor fi stabiliţi după ce va fi aprobat acest proiect de hotărâre şi bineînţeles după 
deciziile luate de Comitetul director al Clubului Sportiv CSM 2007. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 259 
 
 

 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
1. Raportul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani nr. 5726/2016 

privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în 
semestrul I 2016, asistenţi care lucrează în baza contractului de muncă încheiat 
cu Primăria municipiului Focşani. 

 Nu sunt comentarii, consilierii iau act de raport. 
 

2. Raport privind activitatea de mandat a dnei. Pruteanu Liliana Karla depus ca 
urmare a renunţării la calitatea de membru în Consiliul de administraţie la SC 
CUP SALUBRITATE SA Focşani; 

 Nu sunt comentarii, consilierii iau act de raport. 
 

3. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria 
municipului Focşani, audienţelor, în perioada 01.01.2016-30.06.2016; 

 Nu sunt comentarii, consilierii iau act de raport. 
 

4. Adresa nr. 8460/21.07.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Vrancea privind 
solicitarea de reanalizare, în vederea modificării, a Hotărârii Consiliului local nr. 
199/2016 şi de reanalizare, în vederea revocării, a Hotărârilor Consiliului local 
nr. 204/2016 şi 205/2016; 
 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan “noi trebuie să dăm un 
răspuns Prefecturii şi trebuie să-i anunţăm dacă ne menţinem Hotărârile de Consiliul Local 
pe care noi le-am adoptat în data respectivă. 
 Vreau să supun la vot dacă ne menţinem proiectele de hotărâre? 
 Se aprobă cu 13 voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” a d-nelor consilieri Ana Maria 
Dumitru, Alina Drumea, Panaite Maria Irina Anca si a d-nilor consilieri Neculai Tănase, Ionuţ 
Filimon, Caludiu-Alin Dobre şi Dan Buzoi. 
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 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan “in consecinţă răspunsul pe 
care o să-l primească Instituţia Prefectului va fi că ne menţinem punctul de vedere cu privire 
la Hotărârile din prima şedinţă de constituire a Consiliului Local.” 
 
 
 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan: solicită înscrieri la cuvânt 

şi se înscriu d-nii consilieri Costel Bârsan, Neculai Tănase, Dan Buzoi şi dl.  Manea Stan 
cetăţean din sală. 

Dl. consilier Costel Bârsan „aş dori să aflăm câteva mici informaţii şi dl. Secretar 
este legal ceea ce aş dori eu? Aş dori să se facă o declaraţie scrisă către Consiliul Local de 
către conducerea CUP SA, în speţă de către dl. Director Vasilescu dacă acesta are angajaţi 
în subordinea dânsului rude, câte rude şi ce grad de rudenie. Deasemeni dacă se pot pune 
la dispoziţia Consiliului Local o documentaţie tehnică în ceea ce priveşte Staţia de Epurare, 
în special apele uzate, dacă nu să ni se precizeze capacitatea de epurare a apelor uzate, pe 
oră, pe zile având în vedere că sunt destule discuţii cu apa pluvială pe care o plătesc 
focşănenii. O altă problemă ar fi dacă Primăria şi Consiliul Local pot avea reprezentanţi în 
Consiliile de Administraţie ale acestor societăţi comerciale, în general, CUP, ENET”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „avem agaman. Pentru a 
face parte din Consiliul de Administraţie a unei societăţi comerciale pendinte de Primăria 
municipiului Focşani nu trebuie să aveţi calitatea de consilier.” 

Dl. consilier Costel Bârsan „mă scuzaţi nu m-am făcut înţeles, nu m-am referit la 
consilieri, cu un reprezentant al Primăriei în Consiliul de Administraţie.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „vom face o adresă pentru 
toate aceste întrebări punctuale şi o veţi primi răspuns la mapă.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu aş vrea să-i pun câteva întrebări d-lui Primar, nu 
neapărat din partea mea, ci din partea cetăţenilor. Ştiţi şi ştim cu toţii că la str. Unirea 
Principatelor au fost iniţiate lucrările acum 4-5 luni. Pentru că m-au întrebat diverşi cetaţeni 
de pe strada respectivă, când se termină această stradă. Aş vrea să-l rog pe dl. Primar dacă 
are o estimare a datei aproximative când se va finaliza această lucrare, pentru că sunt 200-
250 mp şi este cam mult timp. Aceasta ar fi o întrebare. A doua întrebare: l-aş ruga pe dl. 
Primar să facă demersurile pentru readucerea în patrimoniul Primăriei municipiului Focşani a 
fostei Prefecturi pentru că de mulţi a a fost trecută de la Primăria Focşani la Consiliul 
Judeţean şi cum de atâţia ani Consiliul Judeţean a făcut nişte lucrări acolo, dar nici nu ştiu 
dacă au terminat sau nu? Eu cred ca Focşaniul ar avea nevoie de o astfel de clădire istorică 
care cu o destinaţie bine gândită va putea să satidfacă mulţi focşăneni pe anumite domenii. 
A treia întrebare, dar nu este neapărat o întrebare, este referitor la Catedrală, vroiam să vă 
rog să aflaţi cât mai costă să putem discuta transparent despre banii care se investesc în 
această Catedrală pentru că este vorba de bugetul public şi oamenii ar trebui să ştie. De 
mulţi ani se duc banii ca într-o gaură neagră şi nimeni nu ştie unde s-au dus, pe ce s-au dus, 
să se creeze ideea asta de transparenţă şi oamenii să ştie clar unde se duc aceşti bani.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „referitor la str. Unirea Principatelor. Ordinul de 
începere a lucrărilor din câte am fost informat de colegii mei a fost dat pe data de 01 martie, 
termenul de executie este de 6 luni, conform contractului încheiat, deci se află în termen, dar 
din discuţiile purtate cu reprezentanţii societăţii care execută această lucrare şi-au luat 
angajamentul ca până cel puţin tronsonul început va fi finalizat până la data de 10 august. Eu 
ştiu despre ce este vorba acolo pentru că am avut multe discuţii cu dumnealor, i-am rugat 
chiar prin diverse adrese şi prin discuţii directe să ia toate măsurile necesare, mai ales pentru 
că acolo a fost avertizată şi garda de mediu pentru că în urma sesizărilor făcute tot de 
cetăţenii municipiului Focşani că acolo este foarte mult praf. S-au luat imediat măsuri, iar 
atunci când sunt modificări se udă efectiv asfaltul înainte de a se face lucrările de acolo. Dar 
vă spun foarte clar că nu vor atinge termenul de 6 luni.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „mulţumesc pentru răspuns, eu aş vrea să vă pun o 
subîntrebare, vis-a-vis de parcările care sunt paralele cu trotuarul şi mulţi cetăţeni spun că ar 
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trebui să fie altfel.” 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „sunt la 45 grade locurile de parcare. În ceea ce 

priveşte fosta Prefectură nu deţin informaţii despre faptul că nu s-ar finaliza acele lucrări, 
dimpotrivă eu ştiu din discuţia purtată cu dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea 
Marian Oprişan că lucrările se vor finaliza în curând acolo la fosta Prefectură şi proiectul le 
aparţine integral dumnealor. Deci nu putem acum să le solicităm un lucru pentru că la urma 
urmei fosta Prefectură rămâne în Focşani şi  vom beneficia toţi de ea.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu v-am spus că nu s-a finalizat, nu asta era 
problema. Problema era că ar fi bine dacă tot nu este folosită, dacă Consiliul Juteţean nu ia 
gasit o destinaţie... D-le Primar fosta Prefectură este de 20 de ani în acel stadiu, nici Casa 
Poporului nu s-a făcut în 20 de ani.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „nu cunosc amănunte despre aceasta. În ceea ce 
priveşte Catedrala vreau să vă spun că noi doar ajutăm, sprijinim Protoieria, Episcopia cu 
anumite sume, sume care sunt fundamentate aşa cum v-a prezentat şi d-na inginer Costin la 
momentul discutării acestui proiect de hotărâre sunt prezentate lucrările şi cheltuielile. Noi nu 
facem practic acele lucrări, lucrările sunt contractate de parohia respectivă, noi doar sprijinim 
financiar acea parohie. Avem acele lucrări care sunt detaliate în nota de fundamente a 
proiectului de hotărâre, dacă doriţi le puteţi solicita şi vi le prezentăm în scris.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu spun pe viitor să faceţi public, pentru că pare o 
chestie netransparentă.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „aceste cheltuieli au fost finanţate cu fonduri 
provenite de la Consiliul Local, Consiliul Judeţean, enoriaşi şi alţi sponsori care probabil mulţi 
dintre ei vor să rămână anonimi. Devizul de lucrări va fi pus la dispoziţie de parohie cu toate 
cheltuielile care au fost făcute pentru această Catedrală.” 

Dl. consilier Dan Buzoi „tot pentru dl. Primar aveam doua întrebari. Prima: aţi spus 
de transparenţa decizională în Primărie, v-aş ruga dacă se poate să intru sau să intrăm toţi în 
posesia unei liste cu cheltuielile vis-a-vis de Zilele Focşaniului, pentru că s-a discutat  pe 
marginea sumei respective şi ar fi bine să cunoaştem toţi aceste cheltuieli. A doua întrebare: 
aţi spus că veţi organiza comisie civică de discuţie a proiectelor de hotărâre ale Consiliului 
Local cu cetăţenii?  Este o idee excelentă, dar aş vrea cam cum vreţi să le organizaţi pentru 
că noi primim foarte târziu, adică le primim într-un anumit termen şi nu ştiu când le puteţi 
avea discuţia cu cetăţenii sau vă gandiţi la alte proiecte care sunt de durată şi se discută 
înainte după care vor fi implementate?” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „în ceea ce priveşte această comisie de dialog 
civic. Această comisie de dialog civic aşa cum am spus aş vrea să fie formată din 
reprezentanţii tuturor categoriilor socio profesionale, am discutat deja cu colegii din aparatul 
de specialitate, această comisie va fi formată din reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari, din 
reprezentanţii tuturor Colegiilor medicilor, farmaciştilor, asistenţilor medicali, din 
reprezentanţii sindicatelor patronatelor şi vor fi supuse dezbaterilor. Am stabilit deja un 
calendar urmând să elaborăm acest proiect de hotărâre pentru constituirea acestei comisii. 
Vor fi date spre dezbatere acestei comisii. Această comisie se va întruni cu o săptămână 
înainte de a fi făcută convocarea şedinţei de Consiliu Local cu 5 zile înainte. Dacă 
dumneavoastră veţi fi convocaţi cel târziu vineri, cu o săptămână, în saptămâna 
premergătoare când va avea loc sedinţa de Consiliu Local, această comisie se va întruni 
miercuri sau joi. Dacă vor fi proiecte de anvergură care se supun dezbaterii publice atunci 
acestea vor fi afişate pe site-ul Primăriei, dar voi dori să fac o dezbatere publică reală despre 
acest aspect. În ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate cu organizarea Zilelor municipiului 
Focşani vă vom pune la dispoziţie un deviz.” 

Dl. consilier Radu Niţu „aş vrea la început să fac o precizare de modul de 
organizare. D-le Preşedinte de şedinţă, d-le Secretar aş ruga ca legea nr. 215 să parvină 
tuturor Consilierilor. Problema este modul de abordare a şedinţelor de Consiliu Local şi 
discuţii care trebuiesc făcute în plen şi în comisii. Se pare că tranşăm problemele în plen, 
ţinem atâţia oameni care trebuie să participe şi nu are rost să îi ţinem în plen pe probleme 
punctuale care pot fi rezolvate în comisii. La investire am primit cu toţii Regulamentul de 
organizare a Consiliului Local, iar Legea 215 să parvină să se vadă modul cum să tranşeze 
şi cum să se desfăşoare şedinţele Consiliului Local. A doua problemă este de obligativitatea 
fiecărui consilier să participe la nişte cursuri, înafara Focşaniului bineînţeles pe diferite 
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domenii care s-au mai făcut ani în urmă şi care cred că trebuiesc reluate pentru binele 
fiecăruia dintre consilieri şi pentru modul de abordare şi recunoaştere a problemelor cu care 
se confruntă comunitatea. Aş avea cateva probleme privind zona 6, unde mi-am desfăşurat 
activitatea şi unde voi fi în continuare în această zona. D-le Primar la stadionul din Mîndreşti 
s-a realizat gardul, s-a întins pământul, se va face şi un loc de joacă, dar vreau să vă 
precizez că lucrările stagnează de vreo 2-3 luni privind amenajarea terenului de sport. Gardul 
nu este finalizat cu cele două porţi de intrare şi v-aş ruga dacă se poate, pentru că m-au 
întrebat nişte copii tineri, grăbi un pic finalizarea lucrării. Deasemenea vreau să  informez  pe 
d-nii consilieri că în Mîndreşti se mai rezolvă o serie de probleme punctuale a lui Vega, 
privind trotuarele, privind străzile, privind alte activităţi care se fac acolo şi deasemenea 
trebuie să vedem atunci când plouă apa rămâne, mai sunt câteva nemulţumiri din partea 
ceteţenilor, iar la prima ploaie vom face o verificare şi să vedem ce se întâmplă pentru 
scurgerea corectă a acestei ape. Deasemenea, în faţa Bisericii din Mîndreşti a fost un cămin 
vechi, a fost demolat şi acum este toaletat, este aranjat, dar a rămas foarte multe buruieni 
acolo, deşi pământul a fost nivelat. Dacă a fost revendicat acel teren să obligăm propretarul 
să înceapă să împrejmuiască şi să facă ceva acolo, să aibă grijă de terenul respectiv, iar 
dacă nu să încercăm noi să facem ceva. La Mîndreşti Moldova, peste Baltă, a fost o Şcoală 
acolo, este un focar de infecţie şi acolo se poate amenaja un parc pentru cei din zona 
respectivă.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „din întâlnirile cu cetătenii 
pe care le-am avut în zona cartierului Sud s-au solicitat şi cred că nu este greu de obţinut 
mai ales că Direcţia de Dezvoltare este într-o procedură de achiziţie pentru alte bănci decât 
au fost până acum, să se ia în considerar faptul că B-dul Bucureşti pe partea dreaptă în 
direcţia de mers către centru, cetăţenii au solicitat bănci în zona trotuarului pentru ca este o 
zonă umbroasă şi oamenii mai pot folosi zona respectivă ca şi parc. Un al doilea lucru care a 
fost sesizat de către cetăţeni şi ă să vă rog d-le Primar dacă puteţi face o discuţie cu 
directorul Muzeului Vrancei pentru că cetăţenii sunt oarecum nemulţumiţi de faptul că la ora 
17,00 zona de la mausoleu era închisă, ba se închide, ba se deschide, poate ajungem la o 
soluţie. O să rog deasemenea aparatul ca pe lângă Legea 215 să se mai pună încă o dată 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local ca să fim siguri că aceste 
lucruri ajung la consilieri.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „pentru Mausoleu deja am discutat , acolo era o 
problemă pe care o reclamau gestionarii acestui Mausoleu, era vorba că s-a transformat 
acea curte interioară care este o curte doar de promenadă, s-a transformase în loc de joacă 
pentru copii care jucau cu mingea şi creeau probleme. Dar am discutat, s-a reglementat 
această situaţie, se închide curtea doar la lăsarea serii.” 

Dl. Manea Stan, cetăţean al municipiului Focşani „cred că suntem primul oraş care 
nu avem o comisie de verificare din punct de vedere financiar contabil a asociaţiilor de 
proprietari. Legea 230/2007 la art. 55, spune, Consiliul Local face şi drege de toate. Am o 
semnătură a d-lui consilier Mersoiu care a spus că nu este treaba nostră este a poliţiei. 
Poliţia nu are bani să facă verificare, am sesizare la Poliţie pentru delapidare. Nu se poate 
face nimic. Buzăul are că m-am interesat, Prahova, Bacău, nu ştiu Galaţiul, au toate oare noi 
de ce nu? Este o Hotărâre 58 a Consiliului Local care spune că se face şi se drege, dar s-a 
abandonat tot. Mai am o problemă cu marginalizarea interjudeţenilor, microbuzele 
interjudeţene. Plătesc taxe la statul român, dar bişniţarii noştri din municipiul Focşani care 
ocupă staţiile de transport public local ce facem? Autogara aţi făcut-o degeaba frumoasă, 
acolo să se ducă să aştepte. Transportul local să-şi facă datoria, nu să aştepte la Catedrală, 
la Finanţe, la confecţia, ocupă staţiile, iar mijloacele de transport în comun vin pe banda 1, 
oricând este pericol de accidente.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan „pentru că ştiu problema 
dumneavoastră, cred că vă pot da şi un răspuns scurt, vis-a-vis de prima problemă pe care 
aţi ridicat-o. Ştiu că în mandatul trecut chiar am iniţiat, aţi spus foarte clar Hotărârea 58, nu 
reţin dacă chiar asta este, prin care am încercat să facem o comisie cu o parte din consilierii 
locali care a devenit nefuncţionalăşi desuetă pentru că din punct de vedere legal noi nu avem 
atribuţii în a interveni pe o proprietate privată indiferent de ceea ce înseamnă, dacă este 
vorba de o chestiune financiară sau dacă este legat de o chestiune materială, de lucrări în 
blocul respectiv. Noi o să mai analizam încă o dată situaţia aceasta o să încercăm să avem 
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şi o corespondenţă cu Curtea de Conturi să vedem în ce măsură ANAF-ul poate să ne dea o 
mână de ajutor sau nu. Nu ştim la ora aceasta. Cert este că în proprietăţile private din 
municipiul Focşani nu putem interveni.” 

Dl. Manea Stan cetăţean al municipiului Focşani „la Asociaţia 490 este o 
delapidare. Orgenele de Poliţie tegiverseaza, am două sesizări la Primărie, am primit şi 
răspuns dar degeaba.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dl. Manea cunosc foarte bine această situaţie. Vă 
spun comcret, noi ca şi entitate indiferent de ce hotărâre am emite nu putem să efectuăm 
controale pentru că nu este prevăzut de lege. Iar ceea ce invocaţi dumneavoastră, 
delapidare, este strict apanajul Poliţiei şi a Parchetului. Deci noi ca şi instituţie nu putem, nu 
avem competenţa legală. Dacă dumneavoastră îmi indicaţi un articol de lege care mie îmi 
scapă în acest moment?” 

Dl. Manea  Stan cetăţean al municipiului Focşani „art. 55 din Legea 230’”. 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „spuneţi-mi şi mie conţinutul articolului, dacă nu 

voi cauta şi discutăm.” 
 
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 
pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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