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                  R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

 

    

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

din 29  martie 2018 

 

    Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului 

Focşani. 

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

şedinţa ordinară din 29.03.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.323/23.03.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali. 

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.   

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă rog să vă 

pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare din 14.02.2018, cu 

mențiunea că v-am transmis azi un e-mail, verificând un pic conținutul, am constatat că 

după pagina 2, nu era introdusă și dispoziția cu toată ordinea de zi. În acest sens am 

trimis un e-mail astăzi cu care justificam că, desi s-a aprobat ordinea de zi, nu a fost 

enumerată ca de fiecare data în toate celelalte procese-verbale. 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi „pentru” 

și 1 vot „abținere” din partea d-lui consilier:Costel Bîrsan.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da, mă abțin. Nu am participat la ședință și ca  

atare mă abțin”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „am înțeles, 

vom consemna în procesul verbal astfel. 

În 7.03.2018 a avut loc ședința extraordinară. 14 proiecte, cele mai multe pe 

componenta PNDL, proiecte de dezvoltare ale municipalității. 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

și 2 voturi „abținere” din partea d-nei consilier Mariana Miron și a d-lui consilier:Costel 

Bîrsan.  

    La şedinţă participă: 

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

■  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

■  d-na A-na Maria Iamandei - Consilier Cabinet Primar; 

■  d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

■  d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

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

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

■ d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

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

■ d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

■ d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

■ d-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții ; 

■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ; 

■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■ d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na  Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ; 

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

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

■ d-nul Mirela Bernovici – Șef Serviciu, Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină 

Şcolară Focşani; 

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

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

■ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

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

■ d-nul Săndel Ghiuță – Director Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor Focșani; 

■  d-nul Cătălin Vrabie – Notar;  

■  d- nul Florentin  Răuță  - Preot Paroh.  

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

ai mass-media locale.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: ”bună ziua domnule Primar, bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență. 

 Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  59 puncte: 

 Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

1. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru demararea procedurii de 

selecție pentru doi membri în consiliul de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani; 

3. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CUP Salubritate S.A. 

Focșani; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere reabilitare Pasaj Milcov-Hală”;  

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

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Cișmele publice în 

municipiul Focșani”;  

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

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Instalații automate de udat 

spații verzi în municipiul Focșani”;  

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

obiectivul de investiții ”Instalație utilizare gaze naturale Cămin pentru persoane 

vârstnice, str. Fraternității nr. 11, municipiul Focșani”;  
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8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Contorizare energie termică Colegiul Național „Al. 

I. Cuza””;  

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

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 

”Refacere infrastructură strada Nicolae Săveanu, strada Cincinat Pavelescu, strada 

Focșa din municipiul Focșani”;  

10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza 

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 

”Amenajare spațiu de joacă str. Peneș Curcanul”;  

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 253/2015 privind însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața 

Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în municipiul Focșani;  

12. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare și 

reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”;  

13. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a 

unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Modernizare 

și reabilitare drumuri locale în Municipiul Focșani, județul Vrancea”;  

14. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru realizarea  obiectivului de investiţii „Refacere infrastructură străzi: strada Popa 

Șapcă; strada George Coșbuc; strada Ghinea Dorinel; strada. Ghe. Magheru; strada 

Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” din Municipiul Focșani, judetul 

Vrancea;  

15. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 440/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a 

unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, 

Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, 

județul Vrancea;  

16. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații 

monument Fântâna lui Cuza lucrări de branșament electric, alimentare cu energie 

electrică și pompă de apă”;  

17. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână 

arteziană Primărie – Piața Unirii”;  
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18. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri 

proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2017; 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 82/2018 

privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2018; 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii pe anul 2018;  

22. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a 

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

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

anul 2018; 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. 

Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focșani; 

24. proiect de hotărâre privind inițierea și desfășurarea unei campanii pentru 

implicarea activă a cetățenilor în respectarea legilor privind păstrarea curățeniei pe raza 

municipiului Focșani; 

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

Focșani pe anul 2018, a sumei de 20,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material 

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

26. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru transmiterea de felicitări cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale din anul 2018; 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului 

Focșani în calitate de coorganizator la derularea proiectului „BOOK ON TRIAL”; 

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

Focșani pe anul 2018 a sumei de 2,80 mii lei pentru organizarea de către Consiliul local 

al tinerilor Focșani, a proiectului „Ani de liceu” – ediția a II-a; 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,68 mii lei pentru 

premierea elevilor care frecventează cursurile de pregătire ale Centrului de Excelență 

Focșani organizat în cadrul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,00 mii lei Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu în luna aprilie 2018; 

31. proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 542/2017 privind 

aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani; 

32. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 

97/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SA 

Focșani; 

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

suprafață de 20,00 mp, situat în Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 7, județul Vrancea, T. 

150, P. %7711 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Iordache 

Doru și Mirela; 
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34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 26,00 mp, situat în Focșani, bdul. Gării nr. 24, județul Vrancea, T. 37, P. 

2325 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bălănici Titi și 

Mariana; 

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

suprafață de 40,00 mp, situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 42, județul Vrancea, T. 

57, P. %3513 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Busuioc 

Cristinel;   

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

și servitute asupra unui teren în suprafață de 18,00 mp, situat în Focșani, T 173, P 9165 

către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE 

FOCȘANI; 

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

asupra terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, 

adiacent ap. 102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta; 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

două familii în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu  

modificările și completările ulterioare și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

două familii din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în imobilele 

situate în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. Revoluției nr. 17, în conformitate 

cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 24 înscris în CF 54675-C1-

U22 UAT Focşani către domnii Puică Traian și Puică Daniela;   

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

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 14 înscris în CF 51902-C1-U6 și a boxei 

înscrisă în CF 51902-C1-U12 UAT Focşani către doamna Lupu Viorica;   

43. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 237/2017 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a 

apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 9 înscris în 

CF 54684-C1-U7 UAT Focşani către doamna Mocanu Liliana;  

44. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea 

Consiliului local nr. 20/2018 în sensul că sintagma CF 51906-C1-U3 se va citi CF 

51906-C1-U15, iar sintagma CF 51906-C1-U19 se va citi CF 51906-C1-U20;  

45. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața 

Unirii și Grădina Publică” din Focșani; 

 

46. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani;  
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47. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

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

al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

49. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 

voucherelor de vacanță pentru personalul contractual din cadrul Aparatului permanent 

de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;  

50. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani;  

51. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani;  

52. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 82459 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire magazin universal (Supermarket - parter)” – generat de 

imobilele amplasate în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 11, T 42, P 2646, 2647, 

2648, 2649, 2651, nr. cad. 61159; 

53. proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la modificarea limitelor 

de proprietate a imobilului situat în Focșani, str. Nicolae Iorga nr. 1, județul Vrancea 

compus din teren în suprafață de 604,00 mp. și construcție în suprafață de 247,00 mp., T 

101, P 5406, 5409, 5410; 

54. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani;  

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

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2018; 

56. proiect de hotărâre privind posibilitatea achitării în rate a taxei de parcare pe raza 

municipiului Focșani și a rezervării pe 24 de ore a locului de parcare pentru persoanele 

fizice;  

57. proiect de hotărâre privind identificarea și amenajarea unui spațiu aparținând 

domeniului pubic pentru deschiderea unui centru de caritate pe raza municipiului 

Focșani; 

58. proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 2000 

lei/familie, pentru tinerii care se căsătoresc; 

59. proiect de hotărâre privind aprobarea ca persoanele care cumpără locuințe ale 

ANL cu plata în rate să poată lua în spațiu alte persoane;  

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

1. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Primarului municipiului Focșani –  

Cristi Valentin Misăilă; 

2. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Direcției de Dezvoltare Servicii  

Publice Focșani; 

3. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Serviciului Public Comunitar de  

Evidență a Persoanelor Focșani; 
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4. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Poliției Locale a municipiului Focșani; 

5. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Serviciului Public Creșe din  

municipiul Focșani; 

6. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Teatrului Municipal Focșani; 

7. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei”; 

8. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”  

Focșani; 

9. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Focșani  

2007; 

10. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al SC TRANSPORT PUBLIC SA  

Focșani; 

11. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al CUP SALUBRITATE SA Focșani; 

12. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Administrației Piețelor Focșani SA; 

13. Solicitarea consilierilor locali Buzoi Dan, Drumea Alina-Ramona, Ciocoeaș  

Laura, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Alin, Tănase Neculai, Gheoca 

Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12324/2018 privind programul de întreținere a 

spațiilor verzi în colaborare cu persoane fizice din municipiul Focșani; 

14. Solicitarea consilierilor locali Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Ciocoeaș  

Laura Mihaela, Gheoca Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12171/2018 privind 

bugetarea participativă; 

15. Solicitarea consilierilor locali Buzoi Dan, Drumea Alina-Ramona, Ciocoeaș  

Laura, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Alin, Tănase Neculai, Gheoca 

Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12323/2018 privind redenumirea Parcului Olandez 

(Bahne, lângă clădirea CEC) cu numele „Parcul Mircea Ionescu Quintus”. 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă în legătură cu proiectele de pe 

ordinea de zi sunt discuții, de adăugat proiecte sau de retras proiecte!  

Vă rog d-nule Primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc domnule Președinte de 

ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri,  stimați colegi, domnilor 

reprezentați ai mass-media. 

Am de făcut câteva observații cu privire la ordinera de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Focșani, în sensul că voi propune retragerea de pe 

ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr. 36, proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

18,00 mp, situat în Focșani, T 173, P 9165 către SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE FOCȘANI. 

Și propun suplimentarea, completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărîre, 

privind avizarea schimbării denumirii obiectivului de investiții situat în Aleea 

Stadionului nr.2, Municipiul Focșani, din „Bazin de înot polo – Baza Sportivă”, în 

„Bazin de înot didactic – Baza Sportivă”.  

Vă mulțumesc”. 

D-na consilier Alina Drumea: „aș vrea să retrageți de pe ordinea de zi proiectul 

nr.57 și anume: proiect de hotărâre privind identificarea și amenajarea unui spațiu 

aparținând domeniului pubic pentru deschiderea unui centru de caritate pe raza 

municipiului Focșani”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. 
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Aș dori să pun o întrebare. Care este motivul retragerii proiectului nr.36? 

Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunt inițiator, am dreptul să retrag”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „aveți tot dreptul, dar am întrebat dacă puteți să ne 

spuneți și care este cauza. Mulțumesc”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să primiți răspuns în scris”.  

 Se supune la vot ordinea de zi, minus cele două proiecte, proiectul nr.36 – , 

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

servitute asupra unui teren în suprafață de 18,00 mp, situat în Focșani, T 173, P 9165 

către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE 

FOCȘANI și proiectul nr.57 -  proiect de hotărâre privind identificarea și amenajarea 

unui spațiu aparținând domeniului pubic pentru deschiderea unui centru de caritate pe 

raza municipiului Focșani plus un proiect care a fost adăugat și anume: 

1. proiect de hotărîre, privind avizarea schimbării denumirii obiectivului de  

investiții situat în Aleea Stadionului nr.2, Municipiul Focșani, din „Bazin de înot polo – 

Baza Sportivă”, în „Bazin de înot didactic – Baza Sportivă” şi se  aprobă cu 21 voturi 

„pentru” . 

 Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. La acest proiect am de făcut două 

observații.  

În primul rând că sunt diferențe foarte mari între suprafețele măsurate inițial și 

cele măsurate acum, mi se par chiar foarte mari.  

Una dintre ele are 2500 m., o măsurătoare veche și actuala are 1500 m. Deci, 

destul de mare. Și în al doilea rând schițele, uitați, le avem aici, nu sunt diferențiate. Nu 

sunt deloc clare. 

În mod normal când ai un perimetru pe o anumită schiță trebuie să diferențiezi 

prin puncte, hașurări ș.a.m.d. Niște chestii care ar ajuta foarte mult la înțelegerea și 

citirea acestor schițe. Mulțumesc”.  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 106.    

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea unor 

măsuri pentru demararea procedurii de selecție pentru doi membri în consiliul de 

administrație la S.C. ENET S.A. Focșani; 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „doamnelor şi domnilor consilieri, 

în continuare avem proiecte cu vot secret, la care v-aş propune să alegem o comisie de 

numărare a voturilor formată din trei persoane. 

Dacă sunteţi de acord cu numărul de trei persoane”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot comisia de numărare a voturilor formată din 

trei persoane şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 D-nul consilier  Radu Nițu: „fac 3 propuneri pentru comisia de numărare a 

voturilor.  

Propun pe d-nii consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu și Daniel 

Ungureanu”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „mulțumesc pentru încrederea aordată, 

accept.  

Eu voiam să fac și eu o propunere la rândul meu. 

Trebuie să propun pe cineva și din partea aparatului de lucru al Primăriei, o 

propun pe d-na Diana-Sorinela Buică”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „nu-i la capitolul acesta. Nu am ajuns, mai avem un 

pic. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „mă scuzați”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „sunt propuneri 

pentru comisia de numărare a voturilor domnilor consilieri și propuneri pentru membru 

care înlocuiește pe fosta colegă Manuela Turcu”.   

 Se supune la vot comisia de numărare a voturilor formată din consilierii 

menţionaţi şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ propuneri acum pentru membru în 

consiliul de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „o propun pe d-na Diana-Sorinela Buică”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„mai sunt alte propuneri. Nu. Rog 

aparatul tehnic să noteze. Mergem mai departe”. 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „rămâne aceeași comisie, sau votăm 

altă comisie? ”. 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu aceeași comisie. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „vă rog să faceți propuneri”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „fac eu o propunere, o propun pe d-na Raluca- 

Tatiana Dan”. 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „mulțumesc domnule Președinte. 

Grupul PNL, propune pe d-nul Gheorghiță Berbece”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „acestea sunt proiectele cu vot 

secret.  

Până ce tehnicul rezolvă cu buletinele de vot, până redactează, aduce la semnat, 

ştampilat buletinele de vot dorim să continuăm cu celelalte proiecte de hotărâri care sunt 

pe ordinea de zi. 

Sunteţi de acord ?” 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Extindere reabilitare Pasaj Milcov-Hală”;  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ aș avea și eu o întrebare legat de acest proiect și 

nu numai. 

Observăm la foarte multe proiecte, o rubrică acolo, asistență tehnică, proiectant, 

diriginte de șantier. Aș dori să știu și eu, în cadrul acestor proiecte ce atribuțiuni au 

aceste persoane și de către cine sunt plătiți. Mulțumesc”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu m-am uitat pe acest proiect, am fost și 

personal în zona aceea în Pasajul Milcov de la Hală. O mare parte din Pasaj este deja 

executat, deja refăcut, reabilitat. Eu am văzut acolo că sunt 760 mp.  

Acum eu nu vreau să fac procese de intenție nimănui. Nu există nici o schiță,  nu  

știu unde se va face această lucrare? Acolo este trecut așa ... unde se va face acea 

lucrare? 

  Trebuia să ne prezinte și nouă o schiță, pentru că Pasajul este deja reabilitat!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „trebuia să întrebați la comisie”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Primar, stați un pic. Un proiect trebuie 

să fie foarte clar. 

Dvs. ați băgat niște sume aici  ... dar noi nu știm ce se face!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nule consilier, ați fost aseară la 

comisie”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, mă lăsați să vorbesc! 

Dacă am fost la comisie, ce!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „nu ați întrebat nimic”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „și în ședință nu am voie să spun nimic sau ... nu 

am înțeles?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „veniți degeaba la comisie”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, dvs. vedeți cum vorbiți 

acolo! Vă rog eu frumos. 

Un proiect în care se alocă 155 mii lei, un miliard jumătate, peste un miliard 

jumătate de lei vechi trebuie să aibă schița, ce ... banii aceștia ce faceți cu ei? 

Deci nu spuneți ce faceți cu banii aceștia! Spuneți că faceți reabilitare. Eu am fost 

acolo și Pasajul din Piața Moldovei este reabilitat.  

Unde faceți această reabilitare? ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă spun imediat”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„spuneți, asta vreau. Nu că am ceva împotrivă!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă place să vorbiți la camere”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„nu-mi spuneți mie, trebuie să le spuneți la 

cetățeni. Vă rog eu frumos, fiți explicit”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să explicăm cetățenilor. Cetățenii știu 

mai multe decât știți dvs. care sunteți consilier și ar trebui să știți mai multe”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule Primar, dvs. ar fi bine să explicați nu să 

veniți cu chestii din astea... 

Vă rog eu frumos să explicați”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu sunt la raport și nu o să stau eu să vă 

explic dvs., eu explic cetățenilor”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„noi reprezentăm cetățenii. Lăsați orgoliile 

acestea prostești”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă rog să vă retrageți cuvintele”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„mi le retrag”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ca de obicei, ca la piață”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu este primul proiect în care se aprobă 

indicatori tehnico-economici și în care nu avem … ar trebui să avem o documentație să 
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mai aducem încă 20 de teancuri de genul acesta de documente pentru a putea … nu este 

vorba numai de o schiță.  

Dacă ar fi fost să aducem la toate proiectele la care se aprobau indicatori tehnico-

economici Ar fi trebuit să aducem foarte multe documentații pe care să le punem la 

dispoziție. 

Dacă erați atât de interesat și ne întrebați ieri în cadrul comisiei de specialitate, vă 

puteam pune la dispoziție. 

Ați văzut foarte bine, de aceea nici nu mai vreau să solicit să stea colegii la 

ședințele de comisie prezenți, pentru că oricum stau degeaba și au mult mai multe 

lucruri de făcut în Primărie, decât să asiste la o tăcere de  mormânt în momentul în care 

avem ședințe de comisie. Iar în momentul în care este ședință de plen, se transformă în 

ședință de comisie. 

Dar pentru că respect cetățenii municipiului Focșani, o să dau următoarele … nu 

o să dau explicații, ci o să dau câteva lămuriri. Lămuriri cu privire la ceea ce se 

întâmplă. 

Pasajul a fost într-adevăr reabilitat în proporție să spunem de 70%. 

A mai rămas, cum ne uităm spre Hala Moldovei în partea dreaptă, chiar în partea 

din față a magazinului, pe care îl știam noi de mult, de chimicale, și toată latura dreaptă 

pe partea cu Telekom-ul a rămas trotuarul nereabilitat. Plus scările, plus spațiul verde 

ș.a.m.d. Nu este normal pentru că tot ce înseamnă de la Magazinul Milcov până la 

magazinul Profi, da, pe zona respectivă se consideră acel pasaj.  Este un trafic pietonal 

foarte ridicat și de aceea am hotărât să continuăm lucrările de reabilitare inclusiv cu  

acea zonă, să poate fi o zonă reabilitată integral.   

Iar în ceea ce privește dirigintele de șantier,  domnule Bîrsan, dvs. ar trebui să 

știți, că totuși lucrați în domeniul tehnic da! 

La orice lucrare de investiții trebuie să existe un diriginte de șantier care să 

urmărească respectarea tuturor datelor din proiectul tehnic și derularea conform 

graficului de lucrări a tuturor etapelor care sunt pentru realizarea acestei investiții. Vă  

mulțumesc”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „domnule Primar, dacă-mi permiteți să întreb, legat 

de acest proiect, dacă cumva din piața aceasta face parte și suprafața dintre Milcov și 

băncile acelea care sunt acolo, că tot din Pasajul acesta fac parte!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu, aceea este Piațeta Milcov care se ... 

pentru că așa am denumit-o noi, care urmează.  

S-au aprobat deja dacă nu mă înșel indicatorii tehnico-economici … nu, s-a 

aprobat suma alocată elaborării documentație lucrări tehnico-economice și este scoasă 

deja la licitație, urmează după ce se vor elabora aceste documentații, sunt scoase la 

pachet pe cele două piațete, Piațeta Teatrului și Piațeta Milcov pentru a fi reabilitate.  

După ce vor fi datele tehnice, vom intra în Consiliul Local cu proiect de hotărâre 

cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Mulțumesc”. 

D-nul consilier Dan Buzoi:„mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu voiam să spun așa, că, aici în proiect 

scrie extindere reabilitare pasaj Milcov – Hală. 

Este ok. Eu m-am dus acolo personal și am văzut că este reabilitat.  

Eu cred că am pus o întrebare de bun simț domnule Primar. Nu am vrut nici să vă 

jignesc, nici să  creez ... am văzut doar niște sume acolo, o sumă care se alocă și 760 

mp.  
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Este foarte bine că se face dar trebuie să știm și noi ce se face atât am vrut să știu, 

nu! Nu că am fi împotrivă sau ... oricum, eu vă spun, o să monitorizez 760 mp. dacă se 

fac.  Mie mi se pare cam mare, dar, mă rog ... o să vedem! 

Grupul PNL va vota acest proiect”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. 

Domnule Primar, știu foarte bine ce înseamnă diriginte de șantier. Dirigintele de 

șantier în mod normal este plătit de beneficiar, pentru supravegherea lucrărilor și pentru 

executarea lor în bune condiții. 

Dar, din câte vedem noi în acest proiect, avem odată proiectul tehnic, proiectantul 

care costă 4.900 și mai avem asistență tehnică proiectant virgulă diriginte de șantier. 

E una și aceeași persoană? 

Și acolo sunt 4772 lei. Păi, dirigintele de șantier șantier fiind al beneficiarului de 

cine e plătit?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în eroare domnule …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „s-ar putea d-nule Primar.  

Vă rog lămuriți-mă! Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunt cumulate cele două sume. Pe de o 

parte asistență proiectant, pe de o parte asistență diriginte de șantier ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „și repet, a cui este … de cine este plătit …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... noi îl plătim d-nule Bîrsan. Ce este așa 

greu de înțeles!”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „este angajatul Primăriei?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, este angajat prin contract”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 107.  

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

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Cișmele publice în municipiul Focșani”;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să întreb, acești bani alocați pentru 

aceste lucrări, de unde provin acești bani? Sursa de finanțare? Este cumva din 

excedentul bugetar? De la proiectul nr.19? Întreb! 

Asta odată. Dacă sunt din excedentul bugetar, eu zic că ar fi fost normal ca întâi 

să votăm acel proiect. Cred că aceasta ar fi fost ordinea! Proiectul nr.19 și apoi celelalte 

lucrări. Asta una. 

În al doilea rând. Aș vrea să vă întreb d-nule Primar, aveți aici ca și termen ... 

aveți 5 luni. Aș vrea să vă întreb când vor fi finalizate, termenul final? Când va fi 

finalizată această lucrare de cișmele în Focșani?    

Deci, am două întrebări. Vis-a-vis de finanțare și vis-a-vis de termenul acestui 

proiect, dacă îmi puteți răspunde!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-na Poieană, vă rog”. 

D-na  Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate : „în mod normal se 

face aprobarea indicatorilor după care sursa de finanțare, întrucât aprobam suma și nu 

aveam documentația. 

Nu se poate întâi sursa de finanțare și apoi documentația.  

Se poate să nu se liciteze, să nu se efectueze acest ... așa este normal. Indicatorii 

se aprobă, după care sursa de finanțare”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „și ca termen, este vorba despre o 

procedură de licitație de achiziții după ce se va finaliza procedura de achiziții și se va 

semna contractul din acest moment, curge de la emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor, curge termenul de execuție a lucrărilor, este simplu”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „termenul este de 5 luni a lucrărilor, nu?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este 5 luni de la semnarea contractului. 

Procedura de achiziție  urmează a fi stabilită conform legii.  

După ce se stabilește, sunt trei tipuri de proceduri. Achiziție directă, achiziție prin 

procedură simplificată sau licitație deschisă. 

Achiziția directă durează 10 zile, achiziția prin procedură deschisă 45 de zile, 

achiziția prin licitație deschisă durează 90 de zile. În funcție de procedura de licitație”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „acum putem să luăm în calcul 3 luni, să spunem 

cea mai mare durată, plus 5 luni, nu?”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ok. Asta era o întrebare și mi-ați răspuns, ok, 

nu am nici o problemă”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „am de făcut doar o observație. 

Din  punctul meu de vedere soluția tehnică aleasă, cișmele din aluminiu, nu este 

chiar foarte bună. 

 Nu știu câți știu dar, bănuiesc că știu destui, cișmelele din aluminiu și în general, 

metalul, aluminiul în exterior corodează foarte repede, chiar dacă este vopsit, se va 

exfolia vopseaua și va face o mâzgă, o peliculă de aluminiu  și cu timpul se va coroda 

de tot  și vom ajunge ca la coșurile de gunoi, vor rugini după un an de zile. 

Eu cred că soluția tehnică optimă ar fi fost să se facă din inox sau din fontă. Cum 

știm noi vechile cișmele care erau din fontă și țineau zeci de ani. Din aluminiu este o 

soluție proastă din punctul meu de vedere. 

Eu aș zice să regândiți acest proiect și mai întrebați și pe alți specialiști și veți  

vedea că lucrurile cam așa stau. Mulțumesc”.    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, a fost un contract de 

proiectare, prin care proiectantul a propus această soluție.  Dacă noi modificăm acum 

proiectul, modificăm indicatorii tehnico-economici. Clar, trebuie să refacem 

proiectul…”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... e de prefetat ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … asta a fost soluția”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule Primar, eu nu vreau să intru în polemică 

cu dvs. că nu asta e problema aici. Ideea este că din aluminiu este o soluție proastă, vă 

rog să mai întrebați și dvs. Chiar daca a zis proiectantul, sau soluția lui tehnică a fost din 

aluminiu … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... poate este un aluminiu tratat ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu știu, dacă spune că este din aluminiu ...”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... nu le știm pe toate chiar ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... domnule, puneți dvs. un obiect din aluminiu și 

lăsați-l o iarnă afară, să vedeți ce mai găsiți ...”.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ...poate este tratat, poate este 

special pentru așa ceva.  

Vă mulțumesc d-nule consilier, am înțeles părerea dvs. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 108.  

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

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Instalații automate de udat spații verzi în municipiul Focșani”;  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „nu aș vrea să monopolizez eu discuția dar, din 

păcate am câteva observații de făcut și aici. 

Am observant la cele două parcuri, se forează puțuri pentru apă, este un lucru 

foarte bun. Dar adâncimea de forare am observat în proiect este de 100 de m. și mi se 

pare foarte mare. Noi avem pânze freatice aici în zona noastră, la 18 m., 50 m., 100 m. 

ș.a.m.d. De ce nu se face la 50 m., 100 m mi se pare prea adânc, nu are rost, mai ales că  

nu e potabilă, se irigă cu ea.  

Și a doua chestiune. Deci alimentarea cu energie electrică a celor două  foraje, 

833 de milioane lei. Păi, ce facem  domnule? 

833 de milioane de lei să alimentăm două pompe și automatizarea lor,  este 

exagerat ! 

Sigur, că acestea trebuiesc făcute și este un lucru bun. Chiar este un lucru foarte 

bun, nu mai stăm cu cisterna să irigăm toate spațiile verzi.  

Da, dar repet cu orice preț! Cheltuim bani, aruncăm banii așa în vânt fără să ne 

gândim măcar dacă e corect sau nu e corect ceea ce facem! Mulțumesc”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am întrebat mai înainte la proiectul anterior    

vis-a-vis de aceste termene. Eu vreau să vă anunț că noi, consilierii PNL o să 

monitorizăm exact termenul. Deci, o să luăm cel mai mare termen de 3 luni până se 

rezolvă cu aceste licitații plus termenul de execuție. Și cînd se vor împlini acele luni, vă 

spun că o să venim aici și o  să vă spunem … Domnul Primar a spus că o să le faceți în 

atâtea luni. Pentru că suntem la jumătatea mandatului și nu s-a facur nimic în Focșani.  

Și vreau să vă spun că eu sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă Focșani și sunt convins 

că și  … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... domnule consilier vorbiți pe 

proiect vă rog ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … vorbesc exact la proiect domnule 

Președinte. 

Domnule Președinte, ați citit proiectul? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ da l-am citit”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „păi dacă nu l-ați citit, atunci de ce vă băgați? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„ așa am zis că nu l-am citit?”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 109.   

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație utilizare gaze 

naturale Cămin pentru persoane vârstnice, str. Fraternității nr. 11, municipiul Focșani”;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „vreau să vă spun că am vizitat Căminul de 

bătrâni împreună cu o colegă consilieră și într-adevăr e necesară această investiție, ba aș 

putea spune că investiția ar trebui să fie un pic mai amplă, pentru că nu este vorba 

numai de … aici e vorba și de căldură și de mai multe chestiuni. 

Era bine dacă se aloca … dacă proiect era mult mai amplu, pentru a crea o 

anumită independență și se face și o economie de bani acolo, și asta este pentru 
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Primărie, nu pentru altceva. Asta vreau să vă spun, asta este doar o parte din proiectul 

care trebuie făcut acolo, dar, mă rog, să zicem că este un început. Mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da mulțumesc. Aceeași observație o am și eu de 

făcut.  

Deci dacă tot se face o asemenea investiție, era indicat să se facă și pentru 

încălzire și apă caldă, tot se duce o instalație de gaz acolo. 

Știm câți bani se cheltuie pentru căldură la ENET,  exagerat de mulți dar, până la 

urmă așa s-a hotărât  …  Însă ce am eu de spus și vis-à-vis de acest lucru, observ la toate 

proiectele,  încă o data, foarte mulți bani, foarte mulți bani se alocă proiectării, asistență 

tehnică și diriginte de șantier.  

Și este  destul de dubios că  acești bani, eu sunt convins că undeva se joacă la 

limita legii cu acești bani. 

Întâmplător face că această instalație de gaz, eu știu despre ce e vorba acolo. Sunt 

doar trei consumatori. Este  vorba de o bucătărie profesională care are undeva un debit 

de vreo 4 sau 5 mc.,  un cuptor, care la fel are undeva la 2 mc. și un aragaz care are 0,67 

mc.  

Prețul, și aici un piculeț exagerat dar dacă ne uităm la proiect, 14 milioane de lei 

vechi. Păi, un proiect de acesta nu poate depăși 5 milioane, domnule Primar! Vă spun 

sigur. 

Și vă mai întreb, de ce trebuie asistență tehnică? ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „așa prevede legea”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule, dacă așa prevede, puneți  zero lei 

domnule Primar.  

Nu puneți bani! Că aceștia sunt bani risipiți, da! 

Deci ajunge asistență tehnică și proiectare undeva aproape 20 de milione de lei 

vechi.  Sumă cu care se făceau patru investiții,  patru proiecte. 

Deci este exagerat, credeți-mă.  

Trebuie făcută instalația, trebuie să se facă, dar haideți să gândim mai bine 

cheltuirea banului public. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Bîrsan, trebuie să vă spun două 

aspecte esențiale pe care vi le-am mai spus de nenumărate ori dar, insistați așa să le tot 

… bateți goanga așa pentru plăcerea vorbei…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... poate cineva pricepe până la urmă”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „faceți niște acuzații destul de grave. Că la 

limita legii! 

Discutăm de chestii care sunt clare. Există niște normative foarte clare în ceea ce 

privește … Deci, toate aceste cheltuieli,  conform legii, trebuie să fie de maxim 10% da? 

Eu nu pot să scot, și v-am mai spus că am avut foarte multe proiecte în care nu 

sau prezentat la licitație pentru că au fost sumele foarte mici. Nimeni nu se prezintă să 

facă în ziua de astăzi muncă voluntară. Poate la dvs. la firmă, da! Eu știu, nu știu! 

Ori 10% și v-am mai demonstrat în nenumărate cazuri, deci sumele care sunt 

propuse prin indicatori tehnico-economici prin documentația DALI, sunt sume 

maximale. Se face licitație, se face procedură de achiziție și în urma procedurii, toate 

achizițiile s-au făcut sub prețul care a fost stabilit, sub valoarea indicatorilor. Acestea 

sunt valorile maximale. Legea concurenței, legea achizițiilor publice duce la o scădere a 

prețului de execuție a lucrărilor. Și nimeni nu vine la Primăria municipiului Focșani să 

facă muncă voluntară. 
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Dacă veniți dvs., eu vă dau dvs. să faceți gratuit această lucrare, că sunteți de 

specialitate. Și nu am nimic împotrivă, și acceptăm și sponsorizări. Trecem sponsorizare 

SC TOP GAZ SRL, poate trece prin Consiliul Local și faceți dvs. sponsorizarea asta. 

Nu am nimic împotrivă. Mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ domnule Primar, sunt de accord. 

Deci, voi sponsoriza nu în totalitate lucrarea, proiectarea acestei lucrări, 

considerați-o sponsorizare și eu vă garantez că la 500 lei câți …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… a fost făcută”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ a fost făcută deja? Da bun. 

Domnule Primar, haideți să reluăm un piculeț. Dacă dvs. spuneți că așa prevede  

legea, că atâți bani trebuiesc dați … păi ce, îi băgăm pe gât cu forța cuiva 20 de 

milioane când lucrarea de proiectare face doar 5 ! Și-i spunem noi că, domnule, nu 

mă interesează că așa prevede legea, îți dau 20 nu 5!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu spune legea, nu ați înțeles. 

 Dacă noi nu punem aceste sume nu se prezintă …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... am înțeles. Și dvs. îi spuneți că se vor face cu 

bani mai puțini, da?”. 

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

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dacă a fost făcută, spuneți-mi și mie, cât a costat 

proiectarea?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „a fost făcută documentația tehnică … nu a 

fost proiectul tehnic făcut …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ... păi și cât a costat ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu a fost proiectul tehnic făcut ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... bun, să vă credem pe cuvânt sau să ne 

demonstați ulterior la toate proiectele că proiectarea a costat mult mai puțin decât a fost 

scris aici în proiect!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, vă demonstrez când doriți dvs.”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „păi, haideți de acum  să facem o regulă, la toate 

proiectele care sau aprobat să se vină la următoarea … nu știu, ședință, după executarea 

acestui proiect, să ne arate și nouă, uite domnule, a costat atât, nu a costat cât am pus noi 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu scrie în Regulamentul de funcționare 

…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „păi, eu cum să vă cred domnule Primar?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „faceți o solicitare în scris și vi se va 

prezenta. Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „are cine să ne controleze domnule 

consilier, stați liniștit”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „eu pe cuvânt nu vă cred”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.110.  

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

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Contorizare 

energie termică Colegiul Național „Al. I. Cuza”;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 111.  
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Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură strada Nicolae 

Săveanu, strada Cincinat Pavelescu, strada Focșa din municipiul Focșani”;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 112.  

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

indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu de joacă str. Peneș 

Curcanul”;  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ da mulțumesc.  

La acest proiect, din punctul meu de vedere nu sunt evidențiate costurile pentru 

dotările locului de joacă. Cât costă leagănul, cât costă topoganu, ș.a.m.d. Că am avut 

experiența neplăcută la câteva proiecte în urmă când locul de joacă, un leagăn din acela 

cu arc pentru un copil costa peste 100 Euro! 

De asemenea am făcut un calcul, acest  loc de joacă costă cât două apartamente 

cu două camere! 

Credeți că e ok? Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, trebuie să … văd că … 

nu știu, îmi cer scuze dar, cred că aveți nevoie de niște lecitină, sincer …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... mulțumesc domnule Primar ... s-a consemnat  

în registrul tehnic, mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ vă recomand. 

Am mai spus-o, locurile de joacă la care faceți dvs. referire cu arcul ș.a.m.d.,  

sunt bunuri care au fost donate prin sponsorizare de doamna Sorina Plăcintă, la valoare 

respectivă! Despre ce vorbim! ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „cunosc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „și dacă cunoașteți și dacă acesta a fost 

prețul cu care dumneaei le-a achiziționat și pe care ne-a sponsorizat, ce legătură are una 

cu alta! 

Mai mult decât atât, există un capitol foarte clar în care scrie, dotări, echipament 

de joacă, mobilier urban. Dacă erați atât de interesat ca să vedeți care este propunerea 

celui care a elaborat această documentație avizare lucrări de intervenții pentru obiectivul 

de investiții: Amenajare  Peneș Curcanul, v-ați fi uitat cu atenție. Iar dacă vă uitați la 

suprafața amenajată de 561 mp. nu cred că 2 apartamente fac 561 de mp.  

Pe de o parte, pe de altă parte, într-un asemenea loc de joacă și vreau să recunosc 

pentru că am promis, și eu sunt omul de cuvânt, această propunere a venit din partea 

d-nului consilier Dobre Alin, da, am ținut cont și respectăm toate propunerile 

constructive,  indiferent că vin din partea consilierilor care să spunem fac opoziție dar 

trebuie să facă o opoziție constructivă iar, iată acesta este un exemplu de opoziție 

constructivă și indiferent de la cine vine, da, și am ținut cont! 

Dacă proiectantul …  eu ce să fac acum, să contest aceste valori pe care ni le dă 

un proiectant, nu înțeleg ce doriți dumneavoastră să facem! 

Noi nu suntem aici …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „este clar, nu înțelegeți domnule Primar …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, nu mai vorbiți 

fără să vă dau cuvântul, vă rog”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „când își asumă un inginer  care are o 

semnătură, care are o ștampilă, care face parte dintr-o organizație a proiectanților, a 

avizatorilor ș.a.m.d., noi ce să facem acum, să contestăm, să spunem că sunt sumele 

prea mari, luați domnule documentația înapoi? Sau mergem înainte să facem niște 

lucruri de investiție în acest municipiu! 

V-am spus, am scos la licitație pe un DALI, cu 480 mii lei de două ori, 

amenajarea parcării și a căii de acces de la Cartierul ANL – Brăilei. Nu s-a prezentat 

nimeni. 

Am scos la licitație amenajarea Piațetei Balada. Nu s-a prezentat nimeni.  

Toate răspunsurile la întrebările noastre au fost următoarele, sunt sumele prea 

mici domnilor, nu ne putem permite să intervenim, pentru că nici măcar nu sunt 

acoperite  cheltuielile cu material, nu mai spune manoperă. 

În contextul actual în care a crescut salariul minim pe economie la 1900 lei, în 

contextul în care au fost transferate toate acestea contribuții de la angajator la angajat, să 

știți că au crescut foarte mult normele de tarifare orară. Și din acest motiv sunt sumele 

destul de ridicate și nouă nu ne convine să știți. Pentru că acesta este efectul, și nimeni 

nu se prezintă. 

Dvs. v-ați  prezenta cu 20 lei/oră să faceți o lucrare, vă întreb?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „vă răspund.  

Pot să răspund domnule Președinte? 

Da domnule Primar, dacă este rentabil mă prezint”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „păi, dacă este rentabil, mi-ați dat singur 

răspunsul”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „păi e una … fiecare își face un calcul de 

rentabilitate, da?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „corect”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ și având în vedere că ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dar eu cred că pentru copii și pentru  

viitorul nostru ar trebui să investim tot ce avem mai bun din municipiul Focșani …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ... corect domnule Primar. Aici da, vă mulțumesc, 

vorbiți bine. 

Dar ce vreau să vă spun dvs. era pe lângă subiectul de mai înainte. Poate nu m-ați 

înțeles bine și vă mai repet odată ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ba am înțeles foarte bine. Să știți că 

…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ... să știți că mă bucur dar eu totuși mai repet o 

dată. 

Deci este vorba că acele leagăne, acele obiecte de joacă nu sunt evidențiate ca și 

costuri. 

Deci, leagănul costă atât, topoganul costă atât. De unde știm noi … 

Ați făcut referire la d-na Plăcintă, ele au fost donate de d-na Plăcintă, este 

adevărat pentru că am fost și am vorbit cu dânsa.  

Au fost donate de dânsa dar, prețurile cu care le-a achiziționat dânsa când a făcut 

o donație, nu știu dacă vi le-a spus dvs. la leuț. Acolo au fost puse într-un fel anume. 

Dar ce a fost, a fost. 

Râdeți dvs. dar, eu știu foarte bine ce spun domnule Primar da! Și nu pot să spun 

mai multe acum. 
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Încă o dată vă spun, să se evidențieze acolo toate piesele componente a acestui 

loc de joacă. Cât costă topoganul, cât costă leagănul și o să vedeți dvs. că ne îngrozim 

când o să citim cât costă”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „vă mulțumim domnule consilier”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „domnule Primar mulțumesc că ați dat curs 

inițiativei noastre, mi-ar plăcea să nu fie luat … apropos de jucăriile de acolo, 

topogan ca punct de reper cele donate. 

Întrebare tehnică, dacă puteți să mă ajutați.  

Bănuiesc că va fi licitație deschisă!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-na Enache., vă rog, ce procedură …”. 

D-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții: „… vom proceda la modificarea 

programului anual al achizițiilor publice ulterior aprobării indicatorilor și cel mai 

probabil vom aplica procedura de licitație deschisă”.    

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „deci 90 de zile procedura de licitații 

începe după ce nu știu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „după ce se aprobă indicatorii, se 

postează pe SEAP caietul de sarcini dacă, eu știu, Agenția Națională de Achiziții 

Publice consideră că va fi necesar să o verifice și să o  valideze … avem și documentații 

care au fost depuse din decembrie spre avizare, asta este o altă discuție  pe care mâine o 

voi purta la Agenția Națională de Achiziții Publice dacă tot vorbim de acest lucru și care 

abia a fost avizată săptămâna aceasta.  

Și documentații care din decembrie depuse, de trei ori, de patru ori consecutiv ni 

le-au respins, iar le-am transmis, iar le-au respins iar le-am transmis, nici la acest 

moment …  

Ne-a venit pentru Căpitan Crețu Florin,  Revoluției ? 

Nici în acest moment nu avem avizul Agenții Naționale de Achiziții Publice 

pentru lotul de străzi Căpitan Crețu Florin, Revoluției, Aleea Parc, Aleea Sudului deși, 

documentația a fost transmisă la Agenția Națională de Achiziții Publice în luna 

decembrie. 

Prima dată ne-a respins-o pe 16 ianuarie, pe un  motiv din punctul meu de 

vedere hilar. Prin faptul că nu aveam planul de achiziții aprobat pe anul 2018, în 

contextul în care noi am transmis documentația și aveam bani alocați în 2017.  

Apoi am transmis documentația după aprobarea bugetului  că nu mai aveam 

bugetul și nu ne mai primeau, după aprobarea bugetului ne-au răspuns, în loc să ne 

răspundă la 10 zile ne-au răspuns la 20 de zile. 

Deci nu depinde numai de noi vă rog să mă credeți că stau … am grafic în 

fiecare zi, stau de vorbă cu biroul de Investiții  și cu biroul de Achiziții și stabilim exact 

care sunt documentațiile și de ce nu se înaintează mai rapid în elaborare și alocare a 

licitațiilor. Pentru că interesul nostru este, nu să facem documente ci, interesul nostru 

este să facem investiții în municipiu. 

Dar dacă ar fi  așa, să meargă totul … zicem, săptămâna viitoare, luni, marți 

ridicăm în  SEAP această documentație, în termen de 90 de zile se va adjudeca.  

Mai există o altă ipoteză că există varianta să fie cineva să depună contestație și 

atunci … Noi ne dorim să facem cât mai repede”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ce voieam să mai întreb, tot tehnic, dacă 

știm care este  termenul minim care putem să-l acordăm finalizării după aceste …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este termen de execuție în trei luni de 

zile și proiectare o lună de zile. Deci, după semnarea contractului în patru luni de zile ar 

trebui să fie gata locul de joacă.”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „deci într-un minim …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …șapte luni”. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 113.  

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 253/2015 privind însușirea 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și reabilitarea rețelei de 

transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în 

municipiul Focșani;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „  am văzut că este o lucrare care se va întinde  

pe patru luni și jumătate. Este o sumă destul de măricică.  

Eu voiam să știu cât este de la bugetul local și cât de la bugetul de stat, asta era 

întrebarea mea, pentru că nu scrie nicăieri aici.  

Care este contribuția bugetului local,  cât vine de la stat. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nul Bratu, vă rog”. 

D-nul Bogdan Bratu  - Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor: „contribuția bugetului local este de 30% din valoare și a bugetului de stat 

70% din valoare”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „  da, mulțumesc. Eu consider că această 

investiție nu trebuie făcută, nu trebuie executată… ”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu, rîde de ceea ce a spus d-nul 

consilier Bîrsan. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule Viceprimar,  e o dovadă de nepolitețe, 

râzând la ceea ce spun eu. 

Dacă considerați că nu am dreptate, e problema dvs., dar vă manifestați cam 

…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dar nu aveți dreptate, de aceea am 

râs ….”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ok, dar nu este nevoie să râdeți. Mulțumesc. 

Deci ENET-ul este în insolvență, are proces pe rol în acest sens. Și când va intra 

în vigoare legea care va eliminata subvențiile de căldură nu știm ce se va alege de acest 

ENET.  

Și totuși se cheltuie bani, se investesc bani, se îngroapă bani când acest lucru nu 

are nici un viitor. Și cred că scopul acestei investiții este ca niște firme de casă abonate 

la bani publici să mai facă ceva afaceri, că altă …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „atunci să ne montăm toți centrale 

în casă, d-nule Bîrsan, am înțeles”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „din punct de vedere economic această investiție 

nu se justifică. Ea funcționează oricum ar fi.  

Haideți să alocăm banii aceștia la străzi, la acel spital care trebuie făcut da, că nu 

se mai aude nimic de el. 

Haideți să investim banii cu cap …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…d-nule consilier Bîrsan, vreau să vă 

dau o veste tristă …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... mă lăsați domnule Primar să vorbesc ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… faceți niște afirmații care sunt total 

dezinformare pentru toți cetățenii municipiului Focșani. Cetățeni care au participat în 

număr foarte mare astăzi la inaugurarea bazinului de polo și înot, unde a participat 

domnul Președinte al PSD Liviu Dragnea. 

  Dumnealui a spus concret, foarte clar că deja sau stabilit resursele financiare 

pentru finanțarea acestei mari investiții în municipiul Focșani, Spitalul Județean 

Vrancea, da”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „chiar ne bucurăm și-i foarte bine”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ deci, nu mai plângeți de milă dvs. PSD-

ului că nu are bani să facă investiții. Știu că nu vă convine …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...domnule Primar, ați auzit din gura mea 

PSD?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ nu, dar …”. 

            D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... atunci de ce vorbiți?”. 

     D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ faceți niște acuzații și …”. 

     D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Vă rog frumos, măsurați-vă cuvintele”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „păi, noi suntem la guvernare și trebuie să 

vă spunem chestiunea asta …”. 

    D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… foarte bine că guvernați …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… vă mai aduc aminte, în loc de 

lecitină, vă mai aduc aminte de niște chestiuni care sunt clare în ziua de astăzi.  

    Suntem la guvernare, cu părere de rău vă spun chestiunea asta. Și vă spun că 

într-adevăr noi nu facem ceea ce fac cei din opoziție, doar vorbe și atât, noi facem fapte 

și o să vă demonstrăm …”. 

     D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...păi trebuie să faceți domnule Primar …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… o să facem …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... sunteți acolo să faceți treabă”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Vă mulțumesc mult domnule consilier. 

  Dvs. faceți opoziție distructivă când nu vă convine. 

  Niște conducte care, prin înlocuirea acestor conducte, vom crește eficiența 

transportului agentului termic ce va duce la o reducere a costurilor privind încălzirea 

celor care sunt branșați la sistemul centralizat de energie termică. 

  Și nu duceți dvs. grija ENET-ului, că ENET-ul se va pentru că este pe profit. Vă  

mulțumesc”. 

    D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da. Domnule, îmi pare rău, trebuie să mă lăsați 

să vorbesc. 

  Haideți să ne uităm la bugetul de venituri și cheltuieli al ENET-ului …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …sunt degeaba …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… care este profitul? 

  Este zero, e profit zero.      

  Și uitați-vă la plăți restante. Are o grămadă de bani restanță. 

  Și cum ziceți dvs. că este pe profit, dacă este pe zero!  

  Și scrie bugetul aici! 

  Domnule Primar, cred că trebuie să luați și dvs. lecitină”. 
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  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunteți și economist d-nule Bîrsan? 

  Eu vă spun că este pe profit …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... auziți …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… profit operațional …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule Primar, eu lucrez cu materialul 

clientului. Aici scrie că e zero”.    

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”da, este zero per total, dar este pe profit 

operațional.  

  Știți ce-i acela profit operațional? Vă mulțumesc”.  

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

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

hotărârea nr. 114.  

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 147/2011 privind 

aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru 

obiectivul de investiții  „ Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani, județul Vrancea”;    

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci,  am văzut că se alocă o sumă foarte mare 

aici, e vorba de șaisprezece milioane șase sute lei. 

E vorba de modernizare a 3,4 km de străzi și reabilitare a 4,12 km de străzi. 

Practic însumate sunt circa 28 de străzi, nu, cam așa am văzut! 

Credeți că aceste străzi, adică întreb, până când vor fi finalizate? 

Termen de finalizare au 24 de luni, nu? 

Asta înseamnă, până în 2020? și o să fie finalizate pe vremea asta?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este aceeași discuție pe care v-am mai 

spus-o. 

Este vorba de momentul în care se va adjudeca licitația…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ” … am înțeles”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aici este clar, este vorba despre avizarea 

caietului de sarcini de către Agenția Națională de Achiziții Publice, dacă nu se va 

schimba procedura, pentru că așa cum am spus, mâine voi participa la Agenția 

Națională de Achiziții Publice, pentru a discuta proiectul de modificare a acestei legi 

care ne creează numai dificultăți și sperăm noi să facem o modificare care să 

îmbunătățească și să urgenteze procedurile de achiziții. 

Noi ne dorim într-un termen cât mai scurt să intrăm la realizarea acestor lucrări, 

dar așteptăm. Mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ mulțumesc. 

La acest proiect scrie undeva că aceste fonduri sunt din bugetul de stat și alte 

fonduri legal constituite. 

Dacă poate să ne răspundă cineva care sunt acelea fonduri legal constituite și câți 

bani se alocă de la bugetul de stat și cât din aceste fonduri, măcar procentual. 

Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ este vorba despre o modificare a anexei 

nr.2 la Hotărârea Consilului Local nr.147 din 2011 după cum ați observat, iar dacă ne 

uităm la următorul proiect, aici o să vedeți exact toate datele pe care dvs. le-ați întrebat. 

Practic, alte surse legal constituite d-nule Bârsan, nu avem decât bugetul local, ca 

să fie clar pentru dvs.  … 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ … este clar, dar de ce nu se scrie așa acolo …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„…iar în ceea ce privește alocările de la 

…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… trebuia scris bugetul local …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… de la bugetul de stat avem …  

Cât avem d-nul Bratu? ”.  

D-nul Bogdan Bratu  - Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor: „ nouă milioane patrusute patruzeci și șase”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ Vă mulțumesc”.  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 115.  

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru 

obiectivul de investiții: „Modernizare și reabilitare drumuri locale în Municipiul 

Focșani, județul Vrancea”;  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „cum mai spuneam și ceva mai înainte, sunt niște 

chestii care din punctul meu de vedere lasă multe semne de întrebare. 

La anexa 1 de la acest proiect, dacă ne uităm iarăși la proiectare, da, proiectarea, e 

spartă în mai multe bucăți, probabil să pară mai puțin, să pară mai ieftin.   

Uitați ce spune la capitolul 3 și 5 proiectare,da.  375956 lei. Documentații avizare 

lucrări  nouăzeci și două mii lei.  

Documentație tehnică necesară în vederea obținerii avizelor,  patrumii șaptesute 

șaizeci. 

Păi aceste lucruri din punct de vedere legal, trebuie să intre în costul proiectului,  

nu să scoatem acum tot felul de chestii, știți, pagina respectivă costă atât,  virgula costă 

atât, agrafele costă atât. Acela este proiectul. 

De ce le spargem în bucăți? Să ne ia de cap cu … când e să le citim și să le 

deslușim! 

Uitați aici la capitolul 3.8. Asistență tehnică douăsute treisprezece mii lei, 

douăsute paisprezece mii lei, asistență tehnică. 

Păi, unde ne trezim oameni buni! 

Douăsute paisprezece mii lei asistență tehnică da! 

Asistență tehnică din partea proiectantului, șaptezeci și unu mii! 

Măi frate, noi ne jucăm cu banii, parcă ar fi undeva, săpăm și-i scoatem ca pe  

nisip! 

Eu zic să revizuiți”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ doamnelor și domnilor consilieri, toate 

aceste documentații sunt verificate și para verificate de Ministerul Dezvoltării care este 

finanțatorul acestui program. Și verificat de specialiști, nu de ageamii ca noi. 

Eu sincer recunosc, nu mă pricep la devize de lucrări. Eu mă pricep în alte 

discuții, adică, nu mă pricep la devize de lucrări, în sensul că nu sunt eu proiectant, da, 

și nu cred că sunteți dvs. proiectant ca să vă pricepeți atât de bine  și să știți exact să 

evaluați munca unui proiectant.  

Dar văd că aveți ceva cu proiectanții. Cred că aveți o chestiune așa, personal cu 

ei. Vă mulțumesc”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da domnule Primar”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „nu v-am dat cuvântul domnule 

consilier, puteți să-l cereți vă rog …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… vă rog, îmi dați cuvântul?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ vă rog”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „cu plăcere”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ domnule Primar, sunt proiectant domnule Primar 

…”. 

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

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „eu proiectez instalații …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… vreau să-mi prezentați atestatul …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… da”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ … vă mulțumesc. Nu ați pus la CV”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ nu are importanță ce pun eu la CV și ce nu, da! 

Dar uitați ce spune la asistența tehnică, dacă sunteți atât de nelămurit. Asistență 

proiectant pe perioada de execuție a lucrărilor, cincizeci și șapte mii lei. Asistență 

proiectat pentru participarea proiectantului la fazele incluse în Inspecția pentru 

Construcții. Este vorba de faze intermediare, faze determinante ș.a.m.d. 

Păi, este obligația proiectantului să asiste. Este obligația lui legală să vină la 

fazele de intermediare și determinante. De ce să-l plătim pentru asta? Mulțumesc”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 116.  

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 9/2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru realizarea  obiectivului de investiţii 

„Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă; strada George Coșbuc; strada Ghinea 

Dorinel; strada. Ghe. Magheru; strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada 

Teiului” din Municipiul Focșani, judetul Vrancea;  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „am un amendament de făcut.  

Anexa la proiect,  se propun urmatoarele modificari: 

Valoarea totală a investiției:  în loc de 3.469.543,70 lei se citește 3.354.482,51 lei;  

Obținere avize, acorduri, taxe, comisioane în loc de 147.570,89 lei se citește 

37.987,45 lei; 

Asistența tehnică proiectant, diriginte șantier în loc de 121.778,94 lei se citește 

114.301,15 lei.”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Mulțumesc. Eu voiam să întrebăm, de ce aici 

… este vorba de 7 stăzi am văzut. Sunt  1,06 km.  Finanțarea spune că este de la bugetul 

local, de stat și PNDL. 

Voiam să știu care sunt proporțiile finanțării dacă se poate!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nul Bratu, vă rog, dacă puteți să 

dați  informațiile acestea”. 

D-nul Bogdan Bratu  - Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor: „ de la bugetul de stat a fost acordată suma de patru milioane trei sute 

douăzeci și șapte mii lei, iar în urma licitației a reieșit o sumă de trei milioane patrusute 

șaizeci și nouă. 

Finanțarea va fi integral de la bugetul de stat”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „ acolo scrie că … PNDL și bugetul local, de 

asta am întrebat”. 

D-nul Bogdan Bratu - Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor: „ bugetul local va … deci finanțarea construcțiilor montaj, trotuare și alte 

lucrări. Bugetul  local va suporta dirigenția de  șantier și asistența tehnică a 

proiectantului dacă este”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „Puteți să spuneți cam, care este valoarea, asta 

secundară, complementară ?”.D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ o sută 

paisprezece mii  …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… da, ok, da mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „nu am foarte multe de spus.  

Ceea ce spun, că îmi place. Se poate, deci se poate să se și reducă, da!  

De la patru milioane opt sute la trei milioane patru sute.  

Vedeți  domnule Primar că se poate. Mulțumesc”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Vedeți domnule consilier  că toate sunt 

așa.  

Deci inițial la elaborarea documentației de avizare a lucrărilor, sumele sunt cele 

care … conform normativelor pe care le aveți dvs. ca proiectanți, ar trebui să le știți da! 

Și dacă sunt acestea și le pun pe hârtie și înmulțesc metri pătrați ori atât, 

înseamnă asfalt, atât înseamnă bordură, atât înseamnă pavaj ș.a.m.d. rezultă o sumă. 

În momentul în care se merge la licitație normal, pe principiul concurenței,  cel 

mai bun care oferă și prețul cel mai mic și care oferă și condițiile impuse prin caietul de 

sarcini adică, face dovada că îndeplinește condițiile impuse prin caietul de sarcini, 

atunci câștiga licitația și iată s-a dus la o scădere și la o economie la bugetul … atât la 

bugetul local cît și la bugetul de stat. 

Dar acea  economie pentru că banii sunt alocați per ansamblul județului Vrancea, 

acea economie din Programul Național de Dezvoltare Locală va fi realocat către alte 

obiective de investiții care au fost propuse și nefinanțate.Vă mulțumesc”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ și ca să vă mai dau o informație referitor 

la acest proiect, ordinul de începere a lucrărilor va fi dat pe data de 15 aprilie? 

D-nul Bogdan Bratu - Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor: „da, 15 aprilie”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ deci începând cu 15 aprilie se vor începe 

lucrările efectiv pentru aceste șapte străzi. Mulțumesc”. 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mihai Nedelcu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Mihai Nedelcu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 117.    

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să spun că noi am stabilit că nu votăm 

amendamentele și proiectele introduse pe ordinea de zi așa, pe ultima sută de metri. 

Acum, am făcut o excepție pentru faptul că există  într-adevăr o economie la bugetul 

local. Ca să știți că nu votăm. Să nu vă mirați când o să vedeți că nu o să votăm anumite 

proiecte”.   

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 440/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează 
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de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, 

George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe 

Magheru din municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „și aici am un amendament de făcut.  

ANEXA nr. 1, cuprinzând cheltuieli totale necesare realizării obiectivului de 

investiții: Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapca, strada George Cosbuc, 

strada Ghinea Dorinel, strada Ghe.Magheru, strada Dornișoarei și Fundatura 

Dornisoarei, strada Teiului  se propun urmatoarele modificari: 

La Cap.3.8.  Asistență tehnică în loc de 102.335,24 lei valoare exclusiv T.V.A  

se citește 96.051,39 lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 19.443,70 lei valoare T.V.A 

19% se citește 18.249,76 lei valoare T.V.A 19%, în loc de 121.778,94 lei valoare 

inclusiv T.V.A se citește 114.301,15 lei valoare inclusiv T.V.A. 

1. La Cap.3.8.1.2.  Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele  

incluse în programul de control al lucrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcții în loc de 11.983,850 lei valoare exclusiv T.V.A se citește 5.700,000 

lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 2.276,932 lei valoare T.V.A 19% se citește 

1.083,000 lei valoare T.V.A 19%,  în loc de 14.260,782 lei valoare inclusiv T.V.A se 

citește 6.783,00 lei valoare inclusiv T.V.A. 

2. La Cap.5.2.  Comisioane, cote, taxe, costuri credite în loc de 133.575,53 lei  

valoare exclusiv T.V.A se citește 25.992,117 lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 

133.575,53 lei valoare inclusiv T.V.A se citește 25.992,117 lei valoare inclusiv T.V.A. 

3. La Cap.5.2.2.  Cota aferentă I.S.C pentru controlul calității lucrărilor de  

construcții în loc de 60.716,150 lei valoare exclusiv T.V.A se citește 11.814,598 lei 

valoare exclusiv T.V.A, în loc de 60.716,150 lei valoare inclusiv T.V.A se citește 

11.814,598 lei valoare inclusiv T.V.A. 

4. La Cap.5.2.3.  Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea  

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții în loc de 12.143,230 

lei valoare exclusiv T.V.A se citește 2.362,920 lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 

12.143,230 lei valoare inclusiv T.V.A  se citește 2.362,920 lei valoare inclusiv T.V.A. 

6.La Cap.5.2.4.  Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor în loc de  

60.716,150 lei valoare exclusiv T.V.A  se citește 11.814,598 lei valoare exclusiv 

T.V.A., în loc de 60.716,150 lei valoare inclusiv T.V.A  se citește 11.814,598 lei 

valoare inclusiv T.V.A. 

7. La TOTAL GENERAL în loc de  2.939.282,70 lei valoare exclusiv T.V.A.  se  

citește   2.825.415,44 LEI exclusiv TVA, în loc de 530.261,00 lei valoare T.V.A 19% se 

citește 529.067,07 lei valoare T.V.A 19%, în loc de  3.469.543,70 lei valoare inclusiv 

T.V.A.  se citește   3.354.482,51 LEI inclusiv TVA. 

 Anexa nr. 3 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre cuprinzând 

cheltuieli finanțate din bugetul local care urmează a se realiza pentru obiectivul de 

investiții „Refacere infrastructură străzi: strada Popa Şapcă, strada George Coşbuc, 

strada Ghinea Dorinel, strada Ghe. Magheru, strada Dornişoarei și Fundătura 

Dornişoarei și strada Teiului”  se propun următoarele modificări: 

1. La Cap.3.8.  Asistența tehnica în loc de 102.335,24 lei valoare exclusiv T.V.A  

se citește 96.051,39 lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 19.443,696 lei valoare T.V.A 

19% se citește 18.249,764 lei valoare T.V.A 19%, în loc de 121.778,936 lei valoare 

inclusiv T.V.A se citește 114.301,154 lei valoare inclusiv T.V.A. 
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2. La Cap.3.8.1.2. Asistența tehnică pentru participarea proiectantului la fazele  

incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcții  în loc de 11.983,850 lei valoare exclusiv T.V.A se citește 5.700,000 

lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 2.276,932 lei valoare T.V.A 19% se citește 

1.083,000 lei valoare T.V.A 19%,  în loc de 14.260,782 lei valoare inclusiv T.V.A se 

citește 6.783,00 lei valoare inclusiv T.V.A. 

3. La Cap.5.2. Comisioane, cote, taxe, costuri credite în loc de 133.575,530 lei  

valoare exclusiv T.V.A se citește 25.992,116 lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 

133.575,530 lei valoare inclusiv T.V.A  se citește 25.992,116 lei valoare inclusiv 

T.V.A. 

4. La Cap.5.2.2.  Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de  

construcții în loc de 60.716,150 lei valoare exclusiv T.V.A se citește 11.814,598 lei 

valoare exclusiv T.V.A, în loc de 60.716,150 lei valoare inclusiv T.V.A se citește 

11.814,598 lei valoare inclusiv T.V.A. 

5. La Cap.5.2.3.  Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea  

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții în loc de 12.143,230 

lei valoare exclusiv T.V.A se citește 2.362,920 lei valoare exclusiv T.V.A, în loc de 

12.143,230 lei valoare inclusiv T.V.A se citește 2.362,920 lei valoare inclusiv T.V.A. 

6. La Cap.5.2.4.  Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor în loc de  

60.716,150 lei valoare exclusiv T.V.A  se citește 11.814,598 lei valoare exclusiv 

T.V.A., în loc de 60.716,150 lei valoare inclusiv T.V.A  se citește 11.814,598 lei 

valoare inclusiv T.V.A. 

7. La TOTAL GENERAL în loc de  235.910,770 lei valoare exclusiv T.V.A.  se  

citește   122.043,506  lei exclusiv TVA, în loc de 19.443,696 lei valoare T.V.A 19% se 

citește 18249,764 lei valoare T.V.A 19%, în loc de 255.354,466 lei valoare inclusiv 

T.V.A.  se citește   140.293,270 LEI inclusiv TVA”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mihai Nedelcu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Mihai Nedelcu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr.118 .   

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Reparații monument Fântâna lui Cuza lucrări de 

branșament electric, alimentare cu energie electrică și pompă de apă”;  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc frumos domnule Președinte. Am și eu 

câteva observații.   

În primul rând, proiectul ca să nu se mai supere domnul Primar, pare a fi ok.  

Este vorba de șase sute lei, dar avizarea proiectului, este  o mie lei, adică, este 

mai mult decât proiectul.  Da, economia de piață, ce să-i facem. 

Aș avea câteva întrebări.   

Ce tip de cablu există acum la acea fântînă de e nevoie să fie schimbat?  

Ce putere instalată a fost și ce putere instalată este acum? 

Pentru că eu observ că acel cablu care se montează, e vorba de 3 ori 16 mmp., 

duce undeva o putere de 12 kw. Adică, undeva cât o pompă de aceia care scoate din puț 

de la Suraia, pompează spre Focșani! 

  Poate să-mi răspundă cineva la aceste întrebări? Mulțumesc”. 



 28 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „o să primiți în scris răspunsul”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ce comod e răspunsul! Primiți în scris! 

Vreau să-l primesc verbal domnule Viceprimar!”. 

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

„pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 119.  

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 432/2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână arteziană Primărie – Piața Unirii”;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da, am mai discutat și la Comisie, am mai 

discutat și cu altă ocazie, mie mi se pare o investiție …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „ ... fără noimă …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… fără noimă, exact, cum spune domnul coleg 

de la PSD. 

Deci, se alocă două miliarde trei sute pentru o fântână care e făcută acum 5 ani! 

Deci, domnule nu poți să faci o astfel de … este o fântână nouă! Iar la Casa de 

Bătrâni alocăm treisprezece milioane, o sutătreizeci de milioane, pardon! 

Adică eu zic că ar fi fost mult mai moral, ca acești bani să-i băgăm la Casa de 

Bătrâni sau la Spital, sau în altă parte”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu se pot baga”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „hai, nu putem să-i băgăm! 

Dar ca să facem paranghelii, putem să le băgăm! ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ vorbiți pe subiect domnule 

consilier …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … nu știu de ce vă băgați dvs., lăsați-mă să 

vorbesc …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... sunt și eu aici domnule 

consilier…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... păi dacă nu mă urmăriți ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ...sunt și eu aici domnule 

consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „foarte bine, dar lăsați-mă să vorbesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „păi vorbiți de paranghelii, este la  

proiectul acesta!  Scrie cumva paranghelii la proiectul acesta?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „și ce, am spus o minciună, sau ce?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier vorbiți pe subiect 

dacă nu, vă închid microfonul”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „în acest proiect în care se bagă două miliarde 

trei sute … erau mult mai corect să se bage la Casa de Bătrâni, de exemplu.  

Adică mie mi se par niște bani aruncați, adică cum a spus și colegul de la PSD, 

bani fără noimă aruncați. 

Cum să bagi la bătrâni o sută treizeci de milioane și dincoace două miliarde trei 

sute!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „vorbiți pe subiect”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „lasă-mă să vorbesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „v-ați repetat de trei ori”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „cum să bagi banii aceștia la o fântână care este 

făcută de 5 ani! Deci ea este practic nouă.  

Asta trebui să știe și focșănenii. 

Aceștia nu sunt banii noștri aici, nu sunt banii dvs. domnule Viceprimar, nu i-ați 

adus de acasă, aceștia sunt banii focșănenilor, dacă nu știați vă spun eu …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „am înțeles domnule consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „spun pe calea asta acum, să afle toată lumea că 

nu știți a cui sunt banii aceștia.  

Banii aceștia se cheltuiesc aiurea, aruncați fără noimă. 

Grupul de consilieri PNL nu va vota acest proiect”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „domnule consilier, cu tot respectul.  

Fără noimă, este în mintea dvs. nu …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „  ... așa ați spus dvs., v-a auzit toată lumea”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, v-am lăsat să 

vorbiți da, nu suntem la piață …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „ văd că mereu insistați cu Spitalul. Insistați cu 

…  țin să vă aduc la cunoștință că din nou atunci v-ați opus.  

Când am vrut să construim Spitalul … știm cu toții, de aici din sală și cu cei de 

acasă că ați primit, bineînțeles ordin de la d-nul Orban să vă opuneți la toate proiectele 

noastre pe care le avem pentru înfrumusețarea …”. 

D-nul consilier Ionuț Filimon:  „ ... vorbiți domnule pe subiect …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „ ... acesta este ordinul pe care l-ați primit. 

Nu are nici un rost să ne mai lamentăm, despre asta este vorba. 

Nu vreți să avem un oraș frumos, nu vreți să avem un oraș curat …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „  ... vorbiți pe subiect …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „ ... păi, pe subiect vorbesc.  

Aceste fântâni, aduc un plus de frumusețe  orașului Focșani”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am înțeles”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nule Tănase, nu sunteți la 

piață…”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „nu ați înțeles.  

Este o fântână deosebită. Dvs. nici măcar nu citiți proiectul …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „…. dvs. sunteți jenant ….”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „….dvs. sunteți jenant pentru că nu ați citit 

măcar proiectul și nu știți despre ce este vorba. Nu se alocă bani pentru a pune faianță”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ domnule consilier, vă rog frumos, nu  

mi-am luat cască de acasă … mi-e frică că scoate bâta pe care a recomandat-o d-nul 

Orban, și mi-o trage una acum, vă rog frumos, lăsați-l mai încet”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:  „nu, îmi pare rău că-l supără adevărul, și de 

fiecare data când le spun ceva adevărat, sar toți …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu vedeți că-i supără realizările noastre 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … numai minciuni până acum ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, domnule 

consilier …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ vă supără realizările ….”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, un pic de 

respect nu aveți! Am văzut și în conferințele de presă …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „s-au aprins un pic spiritele, un pic de patimă, dar 

eu personal consider că d-nul Tănase are dreptate. 

E adevărat că se înfrumusețează orașul dar, știți dvs. cu tichia de mărgăritar. Asta 

ne trebuie nouă acum!  

În altă ordine de idei, văd că prețul este același, însă iarăși s-a luat de undeva și 

s-a pus iarăși la asistență tehnică, proiectant, diriginte de șantier, verificări proiecte.  

Domnule, ca să faci ceea ce e de făcut  aici, trebuie atâtea proiecte și atâția bani 

cheltuiți pe lucru care, pur și simplu se aruncă și știm cu toții că banii aceștia,  pur și 

simplu se risipesc. Mulțumesc”. 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu  12 

voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și  Costel 

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 120. 

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

conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor 

publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, 

inclusiv anexele la acestea, pe anul 2017; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 121.  

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

modificării art. 1 din HCL nr. 82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „vreau să vă trag atenția că la acest proiect e o 

greșeală, sper că de de tipărire nu știu. În loc de, deci patruzeci și cinci de mii șase sute 

nouăzeci și trei, probabil patruzeci și cinci de mii șase sute nouăzeci și trei mii lei, nu 

lei! După aceea iar apare eroare materială și … la acest proiect, în raport. 

Uitați-vă în raport și o să vedeți că e foarte ușor, se vede  … la … și apoi o să 

veniți că este greșeală materială și  … 

Ați văzut domnule Viceprimar? Dacă nu l-ați citit, nu aveați de unde să știți!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „l-am citit și pe acesta domnule 

consilier”. 

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

amendament”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, am o rugămite 

la dvs., nu mai faceți acuzații vă rog, pe nedrept, vă rog frumos”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, citiți proiectul și după 

aceea …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „am citit proiectul ...”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „unde l-ați citit, că vedeți că nu știți … acum 

cred că l-ați citit …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... acum am văzut greșeala ... ca la 

piață, așa știți dvs.”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ în raport, se 

face vorbire de, într-adevăr 45.693,75 … nu-mi dau seama în proiect, ajutați-mă …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … problema era că nu aveam bani pentru acest 

investiții, de asta m-am îngrijorat. 

Sunt o grămadă de investiții și domnul Voiceprimar nu știe”.  

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ din punct de 

vedere al redactării ajutați-mă vă rog frumos … nu regăsesc suma. Totalizează din ce? 

Reprezintă ce? Pentru că în proiect nu o găsesc. 

Mă întrebam dacă este nevoie să formulați un amendament sau nu. Înțeleg că nu 

este nevoie …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … se poate formula, nu asta e problema. Dar eu 

cred că a fost o chestie … nu a fost neapărat ca să acuz pe cineva, am observat același 

lucru și după aceea ne trezim că mai avem un proiect cu eroare materială care este …”.   

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… este 

pertinentă observația dvs., doar că întrebam dacă această sumă se regăsește și în proiect 

și se impune pe cale de consecință să modificăm și proiectul. Motivat de faptul că în 

raport este o eroare și nu vizează proiect de hotărâre, rămâne în varianta pe care v-am 

prezentat-o”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ suma aceea să o dea domnul Viceprimar ca să 

fie mai la curent  … faceți vă rog amendamentul acesta …”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... domnul consilier este pe lângă 

subiect, nu știe despre ce este vorba. Nu știe despre ce este vorba, nu știe ce-i acela 

raport, nu știe ce-i acela proiect de hotărâre, habar nu are”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ stați un pic, așa îl votăm? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „da domnule consilier …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … da domnule consilier …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „ ... domnule consilier, degeaba vă 

explicăm că nu înțelegeți”.  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 122.  

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

repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, 

prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018; 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mulțumesc  domnule Președinte.  

Am mai avut un proiect de genul acesta țin minte, în trecut,  la Liceul Cuza. Deci, 

s-a alocat o cheltuială  de … dacă vreți vă și citesc aici …  de șaisprezece mii lei,  

probabil, eu cunosc foarte bine situația la Școala 3, pentru că sunt în Consiliul de 

Administrație și știu foarte bine situația. Nu are nici o vină directorul de acolo sau … 

probabil că proiectantul … șaisprezece mii lei pentru apometru!  

O sută șaizeci de milioane! 

Eu, v-am spus, am crezut că este beci! Și am fost cu domnul Director acolo și am 

văzut că este un apometru. 

Am căutat cel mai scump apometru care …  nemțesc,  dacă vrei vă și arat, vă 

spun și firma. 

Cel mai scump este cinci mii și ceva de lei! 
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Deci, de la cinci mii și ceva de lei, la șaisprezece mii! Eu sper că este o greșeală 

domnule Primar, și ar trebui modificată. Asta nu poate fi votată, vă rog eu frumos, că s-a 

mai întâmplat și data trecută …”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, am anexat special la 

raport, pentru că mă așteptam la acest comentariu derizoriu al dvs. dar, trebuie să vă dau 

răspunsul și mai mult nu o fac pentru dvs. ci pentru cetățeni, să înțeleagă că  nu ne 

ascundem după deget,  dar există în spate atașată o listă cu cantități, cu un deviz de 

lucrări, care totalizează suma de șaisprezece mii.  

Din care apometru, dacă ne uităm, avem așa,  flanșe, fitinguri, montare armătura, 

montare contor, montare contor. La montare contor avem prețul pe material este opt mii 

optsute nouăzeci și opt lei da, apă, cu un diametru de la 20 la 80 milimetri. Și montare și 

contor având un diametru de trei sfertruri de țoli, o sută patruzeci și doi de lei.  

Toate documentele sunt aici.  Și aici nu scrie montare apometru, spune montarea 

unui apometru combinat cu accesoriile aferente și lucrările de reparații la cămin 

conform deviz anexat”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Primar, dvs. ați fost acolo, ați văzut 

apometrul acela?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ dar dvs. ați fost acolo?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am fost.  Dacă am fost eu, ați fost și dvs., 

normal. Dar eu am fost înaintea dvs., și acolo este un apometru pur și simplu … o sută 

șaizeci de milioane este enorm domnule Primar. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, dar este 

o greșeală acolo, credeți-mă!  

Orice om din Focșani, dacă ne aude că dai pe un apometru osută șaizeci de 

milioane, cred că se crucește … se crucesc oamenii!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Poate ne spune d-nul Bîrsan pentru că 

este de specialitate, cât costă”! 

Dacă dvs. considerați că un apometru costă mai puțin, nu am nimic împotrivă 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Cel mai scump este cincizeci și ceva milioane. 

Cinci mii și ceva … nemțesc, cel mai scump, sunt și mai ieftine …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „acestea sunt ofertele. Eu nu am de unde să 

… stau acum și verific  … propuneți amendament …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nu am ce să propun. Trebuie modificat Acela, 

nu poate fi votat așa. Îl modifică și îl facem …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Ce să modifice domnule?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Eu nu sunt specialist, eu am mers punctual …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dvs. propuneți. Uite am găsit oferta asta 

pe tipul de contor care este prezentat în deviz …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da domnule, eu am găsit ofertă … vreți să vă 

arat? Eu vă arat … aceleași caracteristici, chiar mai bune caracteristicile. 

Eu zic așa că acesta trebuie refăcut, făcut corect  și cu asta basta. Nu am zis că 

este un capăt de țară dar, haideți să nu ne batem joc de banii focșănenilor”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „trebuie să vă aducem la cunoștință și un 

alt aspect că, toate aceste proiecte pe care noi le fundamentăm, le fundamentăm pe baza 

unor documentații care ne sunt înaintate de către beneficiar.  Beneficiar în acest caz este 

Școala nr.3 care este ordonator terțiar de credite  …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu școala face … este un proiectant care 

face …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ școala a cerut domnule consilier 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu sunt în Consiliul de Administrație la Școala 

nr.3 și știu foarte bine”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ați discutat problema aceasta în Consiliul 

de Administrație?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da, bineînțeles., Și i-am și spus  …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Și ce a spus d-na director?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „și săracul director de acolo a spus, domnule, eu 

nu vreau să așa … eu vreau să  … mi se pare și mie cam mare dar … Omul nu are nici o 

vină, nu el a proiectat”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă el a contractat o firmă care a făcut 

un proiect și …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule, și firmele acestea sunt … sunt tot 

felul de firme domnule  … eu știu cum a ajuns firma aceea acolo! Nu cred că l-a căutat 

el pe acela cu firma, cred că i s-a spus, eu știu …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „este adresa de la domnul Director 

de la Școala nr.3, în care cere șaisprezece milioane lei …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „sunt citite și răscitite. Am fost și la … m-am 

întânlit și cu ei. 

Dvs. acum vorbiți pe dinafară. Nu știți. Ce-mi spuneți ceva din ce știu! 

Haideți să vedem ce nu știți dvs. … dacă vreți vă explic”. 

D-nul consilier Radu Nițu:  „domnule Președinte, permiteți.  

Haideți să lămurim un lucru. Aceasta este suma pe care a cerut-o școala,  nu este 

egal cu suma pe care o plătește pentru apometru acela. 

Deci, lucrarea nu este făcută, se face pe SEAP și urmează etapele. Vreau să vă 

spun că în mai multe rânduri s-a spus aici, o lucrare care începe cu o sumă și trecut prin 

SEAP este mai puțin de jumătate.  

Haideți să nu mai interpretăm  niște … vă rog să nu mai interpretăm niște sume 

din acestea care sunt puse de proiectanți  și când se trece pe SEAP și la realizarea 

concretă este sub 50% …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Dvs. vorbiți din cărți … dvs. vorbiți din Povești 

nemuritoare. Hai să vorbim concret nu …”. 

D-nul consilier Radu Nițu:  „Domnule, vreți să vă spun concret.  

La școala Ștefan cel Mare  …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ eu nu sunt de meserie, dar m-am documentat”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, vă rog ...”. 

D-nul consilier Radu Nițu:  „domnule Președinte, vorbim de niște lucruri … 

Domnule dvs. vorbiți nu când doriți dvs., este o regulă aici. Este un președinte de  

ședință și vă rog să vă anunțați când vreți să vorbiți. Nu vorbim discuții. 

Vreau să vă spun o chestie concretă. La școala Ștefan cel Mare, o masă din 

aceasta, o bancă de elev a fost preconizată la două mii două sute de lei, și a costat nouă 

sute cinci zeci de lei. Dvs. interpretați și duceți lumea în eroare cu sume din acestea 

care, poate nu sunt adevărate”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte de ședință. 
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Dacă suntem într-adevăr atenți la ordinea de înscriere la cuvânt ar fi trebuit să-mi 

dați mie cuvântul înaintea d-nului consilier Nițu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ domnul consilier vorbea dar, 

mereu îl atacă d-nul consilier Tănase”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este vorba despre faptul că astăzi, înainte cu 

o oră de ședință am primit răspuns la toate inițiativele de proiect  ale consilierilor PNL. 

Și vreau să vă spun că are legătură cu acest proiect 20, și anume. 

Dacă vă aduceți aminte în ședința ordinară de luna trecută, din 14 februarie, am 

ridicat problema hidrantului de la Școala nr.3. 

Domnule Primar, ați spus și atunci că au fost montate din decembrie. 

Răspunsul, într-adevăr la inițiativa de proiect este fix așa: hidrantul exterior este 

montat din luna decembrie ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Vorbiți pe subiect ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este fix pe subiect domnule Președinte, 

așteptați, nu fiți nerăbdător. 

Hidrantul exterior este montat din luna decembrie 2017 de către  CUP Focșani, la 

comanda UAT Focșani și urmare a solicitării unității școlare, Școala Gimnazială nr.3, 

prin adresele nr.355/13.03, și nr.323/12.03. 

Și în ședința de Consiliu Local de astăzi s-a propus alocarea sumei de douăzeci de 

mii de lei.    

Vă întreb, cum ați montat acel hidrant dacă adresele au venit în martie!  

Și 2, în proiect cele douăzeci de mii lei, nu spun exact la ce fac referire! 

Sunt bani alocați pentru hidrant sau pentru achiziționarea unui apometru 

combinat cu accesoriile aferente, ținând cont de faptul că iarăși este o problemă cu un 

hidrant de șaisprezece mii lei! 

Vă rog să răspundeți! Mulțumesc”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ În scris, în termen de cinci zile”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ domnule Președinte, dați-mi voie să 

răspund. 

Nu pot să mă abțin. Nu vreau să mai fac aprecieri la culoarea  de păr dar, să mă 

ierte Dumnezeu ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă rog frumos, să vă cereți scuze domnule 

Primar. Și dacă mai aduceți astfel de acuze, o să vă alegeți cu încă și cu încă plângeri 

penale. 

Credeți-mă, faceți abuz în serviciu, abuz în formă continuată, abuz de ... vă rog 

frumos, retrăgeți-vă cuvintele! 

Deci, vă rog frumos domnule Primar, mai ales că este o ședință de consiliu 

publică, mai ales că la emisiuni vorbiți exact pe lângă subiect de fiecare dată, vă rog 

frumos să vă cereți scuze  ... Atât timp domnule Primar cât jigniți, nu o să vă las să 

vorbiți, îmi pare foarte rău. 

Nu se poate să jigniți! 

În continuu, de la începutul ședinței  ... aveți calitate de invitat. Dacă nu vă puteți 

reține de la a vorbi vulgar și a face acuze, puteți să părăsiți sala, nu este nici un fel de 

problemă dacă sunteți deranjat de ce discutăm noi aici domnule Primar”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ sunt deranjat de neștiința și de răutatea 

pe care o exprimați dvs.  
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Scrie negru pe alb, hidrant ... scrie în nota de fundamentare care s-a citit, la 

Școala nr.3 ... douăzeci de mii,  alocarea sumei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziția, 

montarea unui apometru combinat cu accesorii aferente și lucrări de reparații la cămin 

conform deviz anexat  ... ”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vorbeam de hidrant domnule Primar ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … păi, nu are nici o legătură, asta vreau 

să vă spun ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… așa spuneam și eu că nu are nici o 

legătură”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Ba nu, nu ați spus chestiunea asta. Dvs. 

nu înțelegeați dacă acești douăzeci de mii sunt dați pentru hidrant sau dacă pentru 

apometru! 

Și eu voiam să vă explic faptul că nu ați înțeles. Citiți una dar vedeți alta”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ 

Dacă dvs. vreți să vi se dea tot timpul dreptate, eu nu pot să vă dau, scuzați-mă. 

Mulțumesc”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu accept decât adevărul, nu dreptatea. 

Adevărul este scris negru pe alb, domnișoară.  

Făceați referire la un hidrant și ați întrebat dacă ... repet, și dăm caseta înapoi, 

dacă suma de douăzeci de mii de lei este alocată pentru montarea unui hidrant care, din 

răspunsul dat la proiectul dvs. am spus că este montat în decembrie. 

Ce vreți să scoateți în evidență cu chestiunea asta? Că nu v-ați dat seama de nota 

de fundamentare, dacă banii aceia sunt alocați pentru hidrant sau sunt alocați pentru 

apometru! 

Și v-am spus foarte clar că sunt  pentru apometru și lucrările conexe, că scrie în 

nota de fundamentare, că de asta am făcut referire și aluzie la culoarea de păr. Pentru că 

nu înțelegeți ce  citiți!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Prețurile?  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, acestea sunt prețurile ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este o chestiune de bun simț domnule 

Primar. Pot să vin și eu cu DEX-ul cum ați spus și dvs. mai devreme, apropos de 

jignirile pe care le faceți frecvent de doi ani de când sunteți primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în afară de răutăți, nu știți să faceți nimic 

domnișoară. Eu nu am făcut nici o plângere penală ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... o meritați ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... o merit, vă mulțumesc! 

O să vedem cum o să plătiți în momentul în care avem acele neînceperi de 

urmărire penală la toate abuzurile pe care dvs. le faceți în calitate de consilieri  ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... eu fac abuz sau dvs.!”. 

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

12 voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

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

Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și  

Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 123. 
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării Bugetului instituțiilor și activităților finanțate parțial/integral din venituri 

proprii pe anul 2018;  
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 124.  

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 84/2018 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile 

cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 

al Municipiul Focșani pe anul 2018; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 125. 

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

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

Focșani; 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „anul trecut domnule Primar ați alocat 1,1 

milioane de lei pentru biserică, 2 milioane și ați spus că este pentru ultima oară, exact 

așa ați spus! 

Vedeți … acum m-am clarificat. Dar nu asta e problema! 

Că dvs. nu spuneți adevărul asta …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… o singură dată pe an se pot aloca sume 

pentru …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ați spus că este pentru ultima oară, așa a spus 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ … în 2017…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… pentru că ați zis că este pentru ultima oară, 

pentru că, cei de la … că noi când am  participat cu fonduri la Catedrala de la Buzău și o 

să ne ajute și cei de la Buzău. 

  Exact așa a spus și pentru ultima oară! 

  Acum ați venit din nou cu două milioane. Ok.  

Nu că aș fi împotrivă, dar, eu mă uit totuși în Focșani-ul ăsta, care de 2 ani nu s-a 

făcut nimica, sănătatea este la pământ, străzile sunt la pământ, parcuri pentru copii, 

vorbesc vis-à-vis de subiectul acesta. Pentru Focșani când facem și noi ceva domnule, 

când alocăm bani? Că de 2 ani nu s-a făcut nimic! 

Este o întrebare care nu e neapărat … este o întrebare retorică. Noi nu suntem 

împotriva acestui proiect, este foarte bine că se face, să se termină odată și Catedrala 

asta, suntem în anul centenarului, dar eu nu cred că se va termina acum. Ar fi fost bine 

să te termine. 

Dar v-am spus, sunt curios când o să facem ceva și pentru restul Focșani-ului!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. 

Domnule Primar, așa ați promis!   

Eu personal am dezbătut foarte mult acest subiect. Dacă vă aduceți aminte, chiar  

spuneam la un moment dat că, banii care s-au alocrat pentru această Catedrală, cu acești 

bani se puteau face, undeva la 80 de apartamente. Și dvs. ați spus atunci că este ultima 

oară când se alocă bani …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„… în anul 2017 …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… nu domnule Primar, haideți, nu faceți aici … o 

strâmbați ca la  … vă spun eu acum … cu lecitina, haideți să fim serioși. 

Dvs. ați promis dar,  știți dvs. mai aveți un obicei așa, de a aburi lumea și a spune, 

vezi Doamne că adevărul este după colț. 
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Deci, Catedrala într-adevăr trebuie făcută și trebuie terminată. Dar parcă nu se 

mai termină. 

Până acum, din datele mele s-au alocrat undeva, la 120 de miliarde de lei vechi. 

Foarte mulți bani. Și din păcate nu se vede nimic, doar exteriorul. 

Și stau și mă întreb până când? Că dacă o ducem așa ca,  Primăria Veche da, că 

de la Revoluție încoace se tot face, se tot face și nu se termină niciodată e ca o fata 

morgana și mai ales dvs. când vorbiți, chiar eu vă rog foarte frumos, nu-i e nici o patimă 

aici, țineți-vă de cuvânt.  

E o chestie de caracter, de noblețe, ceea ce spui să te ții de cuvânt. Și dvs. ați 

promis  aici în această ședință și eu promit că o să aduc … dacă există filmarea, sau 

procesul verbal în care dvs. ați promis acest lucru. 

Două milioane lei, sunt bani mulți, cu care se poate ajuta Focșani-ul și mă rog, în 

atâtea lucruri se pot investi. 

Bun, trebuie făcută, suntem creștini, dar până când, repet? 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „vă mulțumesc Domnule Președinte de ședință. 

Sărut mâna Părinte, știu că dvs. sunteți Preotul Paroh, dacă nu mă înșel!  

Vreți să spuneți câteva cuvinte? 

Recunosc că la intenția mea, l-am rugat pe domnul Primar să vă invite la ședință, 

vreți să ne spuneți câteva cuvinte, nu sunteți obligat, sunteți invitat, nu sunteți obligat!”. 

Preot Răuță Florentin: „cu dragă inimă. Ca de fiecare dată când am participat la 

astfel de ședințe ale Consiliului Local al municipiului Focșani sau ale Consiliului 

Județean Vrancea, când s-au alocat sume pentru obiectivul de investiții Catedrala 

ortodoxă, însă încerc să răspund punctual d-nului consilier Tănase, vis-à-vis de 

contribuția Buzăului la Vrancea. 

Este adevărat că vrâncenii au contribuit semnificativ la construirea Catedralei de 

la Buzău, dar în același mod semnificativ, de când Întâi Stătător al Eparhiei Buzăului și 

Vrancei este Înaltpreasfinția Sa Ciprian, s-a contribuit substanțial și de la Buzău la 

Focșani. În sensul că toată asistența tehnică a fost plătită de către Șef Eparhial Buzău și  

în sensul acesta vă pot pune la dispoziție acte contabile care au trecut prin contabilitatea 

parohiei privitor la asistența tehnică a Catedralei. 

După aceea, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și-a luat în scris angajamentul 

asupra faptului că lucrările de interior în ceea ce înseamnă mobilierul, care este foarte 

scump, lucrările de amenajare interioară vor fi suportate exclusiv din banii 

Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. 

După aceea, domnule consilier,  spuneați, și mulți fac uz și caz de acest lucru că 

vrem spitale nu catedrale, vrem altceva. 

Înțeleg că este o inițiativă lăudabilă a județului Vrancea. Se va face și acest spital  

de care toată lumea ne plângem că nu-l avem, sperăm să avem toată lumea mult mai 

puțină nevoie de spitale. Este evident că este nevoie și de această Catedrală. Pentru că 

este într-un  stadiu avansat de  construcție, se va finaliza, mai trebuiesc aproximativ 7 

milioane lei.  

Anul acesta din câte știți, pe ordinea de zi aveți în față o  hotărâre de Consiliu 

Local pentru două milioane de lei din cadrul Primăriei municipiului Focșani, Consiliul 

Local al municipiului Focșani. 

Încă un milion sunt alocați la momentul acesta de la Consiliul Județean Vrancea. 

Deci 3 milioane le avem finanțate pe anul acesta, și sperăm ca în egală măsură, o parte 

din sumă să vină și de la Secretariatul de Stat pentru Culte. 
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Suntem recunoscători și mulțumitori tuturor factorilor de decizie care au concurat 

și au contribuit până acum, până în prezent la construirea Catedralei și cu bunăvoința 

dvs. sperăm să o finalizăm. Chiar dacă, chiar dacă,  va mai fi nevoie și la anul de o 

anumită sumă. 

Vă rugăm să ne ascultați pentru că, nu ne ascultați doar pe noi, ascultați 

focșănenii. 

Și vreau să fac o precizare. 

În 1977 când s-a dărâmat Catedrala Focșanilor Moldovei, Biserica Domnească, 

nu a întrebat  nimeni biserica dacă să o dărâme sau nu. Cred că tot la fel ar fi trebuit și 

acum să nu ne întrebe nimeni dacă trebuie pus la loc ceea ce s-a dărâmat și s-a luat 

bisericii abuziv atunci. Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Părinte dacă îmi permiteți.  

Permite-ți să vă adresez câteva întrebări?”.  

Preot Răuță Florentin: „da”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „vă mulțumesc. 

  Două milioane lei, înseamnă 20 de miliarde vechi. Ok. 

Este mult, puțin pentru biserică? ”. 

Preot Răuță Florentin: „în egală măsură, și mult și puțin”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc că ați recunoscut că este mult. 

Este mult și pentru focșăneni …”. 

Preot Răuță Florentin: „.... nu la fel de mult cât de mult i s-a luat bisericii …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Cred că  … ok. Sunt perfect de acord cu dvs.  

Cred că știți că anul trecut, eu și colegul Bîrsan ne-am abținut de la … recunosc, 

îmi asum. 

Vreau să vă aduc la cunoștință că în ultimii, cred că 15 ani, nu s-a mai construit 

nici o grădiniță în orașul Focșani …”. 

Preot Răuță Florentin: „… vă întreb dacă cele care sunt la momentul acesta în 

municipiul Focșani sunt pline!”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Sunt pline, sunt… chiar ieri am aflat că într-o 

clasă la o școală sunt 36 de elevi, ceea ce este și împotriva legii”. 

Preot Răuță Florentin: „este lăudabil și ne bucurăm!”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „este prea mult!”. 

Preot Răuță Florentin: „Natalitatea este crescută …”. 

 D-nul consilier Emanuel Gongu: „sunt de acord cu dvs. toți vrem asta. Știți care 

este problema! 

V-am zis în seara asta părinte. Eu sunt părinte, am doi copii acasă …”. 

Preot Răuță Florentin: „… știu, și eu la fel …”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu: „și credeți-mă când merg la grădiniță mă doare 

inima să văd că, curtea, aleile curții sunt crăpate, sunt rupte. 

Știți cât ar costa reamenajarea la standarde europene acele curți?”. 

Preot Răuță Florentin: „Nu am idee!”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Nouăzeci și două de mii lei. Dvs. vreți două 

milioane! 

A mai venit o cerere la Primărie de la un liceu la care nu s-au mai făcut nici o 

investiție în ultimii 25 de ani. Vă rog frumos să vă notați! 

25 de ani …”. 

  Preot Răuță Florentin: „… reținem …”. 
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D-nul consilier Emanuel Gongu: „s-au cerut două miliarde de trei sute, două 

miliarde două sute, iertați-mă, sau două miliarde o sută, două sute mii lei. De zece ori 

mai puțin … 

Părinte, sunteți de acord că, cu două milioane de lei am putea amenaja cel puțin 

jumătate din instituțiile de învățământ din municipiu!”. 

  Preot Răuță Florentin: „Eu sunt de acord că se pot amenaja, dar în egală măsură 

sunt de acord că se pot   identifica sume și pentru aceste unități …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „… nu sunt la urgență …”. 

  Preot Răuță Florentin: „… dacă se vrea …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „ Vă mai zic o … astăzi am aflat cu tristețe că s-

a făcut o cerere de trei mii lei pentru un concurs international, European, ce va avea loc 

în Focșani și a fost refuzată. Trei mii lei, deoarece nu sunt fonduri, a fost refuzată. 

Dacă vă uitați pe proiectul nostru de hotărâre, veți vedea că la școli se alocă 2,68 

mii lei, deci, câte 2-3 mii lei. 

Este o sumă exagerată. Sunt perfect de acord cu dvs. că Focșani-ul are nevoie de 

această Catedrală, ar fi punctul zero al creștinătății. 

Și eu sunt creștin, am cununat, am botezat. Peste trei săptămâni botez un copil, 

voi cununa și pe 28 aprilie, deci, am astfel de evenimente. 

Dar părinte, dvs. acum că sunteți Preot, știți că un coleg de-al dvs. care este 

Protopop, se chinuie, face cerere la Primărie de ani și ani de zile să i se asfalteze strada! 

Este preotul Bran …”. 

  Preot Răuță Florentin: „… știu, știu și locașul de cult …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „… înțeleg că … este singura biserică ce nu 

dispune de stradă asfaltată  în fața bisericii și are 200 de metri strada”. 

  Preot Răuță Florentin: „domnule consilier, stă în puterea dumneavoastră, în 

calitate de consilier local să inițiați un proiect”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Este cerere făcută, nu știm când se va aproba”. 

  Preot Răuță Florentin: „Vis-à-vis de cererea de trei mii lei pentru proiectele 

pentru acest proiect despre care vorbeați, cu bucurie vă pot spune că Arhiepiscopia 

Buzăului și Vrancei în ultimii cinci ani a avut foarte multe proiecte educaționale pe care 

sau derulat bani în privința aceasta, pe cultură, și pe astfel de activități ”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „O ultimă afirmație. 

Știți că în Focșani se percep taxe la biserici! Adică o lumânare costă un leu! 

De două milioane lei, ar însemna două milioane de lumânări”. 

  Preot Răuță Florentin: „nu se percep taxe”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nule Gongu, vă rog frumos …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „domnule Președinte de ședință, vă rog frumos,  

nu-l acuz de nimic pe domnul Părinte, vă rog frumos să mă iertați”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „am înțeles că nu sunteți de acord, 

am înțeles mesajul, vă mulțumim”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Părinte, ați luat legătura cu superiorii dvs. să 

facă așa, domnule, focșănenii participă cu bani, că de la ei dau, să nu mai plătească 

lumânări … costă un leu o lumânare. 

Suntem nouăzeci și trei de mii șapte sute patruzeci și unu de cetățeni în orașul 

Focșani …”. 

  Preot Răuță Florentin:„ cu drag vă răspund la această … din  nouăzeci și trei de 

mii șapte sute patruzeci și unu de cetățeni …”. 
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D-nul consilier Emanuel Gongu: „nouăzeci și trei de mii șapte sute patruzeci și  

unu de cetățeni care cotizează la biserica dvs. …”. 

  Preot Răuță Florentin: „... 10% sunt creștini practicanți. Atât calcă pragul 

bisericii. Acești 10% …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „… dar toți cotizează, inclusiv eu”. 

  Preot Răuță Florentin: „nu toți cotizează. La mine în parohie nu am impus 

niciodată și nici în momentul de față, de 15 ani, unor credincioși să-mi ofere taxa pentru 

biserică …”.D-nul consilier Emanuel Gongu: „… mie mi s-a cerut”. 

  Preot Răuță Florentin: „Acea taxă …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „… atât, mă gândeam, poate biserica nu este atât 

de săracă …”. 

  Preot Răuță Florentin: „… este săracă …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „… este cea mai bogată instituție din România, 

vă zic eu.”. 

  Preot Răuță Florentin: „nu are banii necesari să construiască o clădire de o 

asemenea anvergură”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „vă mulțumesc Părinte”. 

  Preot Răuță Florentin: „eu am răspuns punctual pe tot ce am fost întrebat”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule Președinte de ședință, vă 

mulțumesc foarte mult. 

Dragi colegi, stimate domnule consilier Gongu, în primul rând consider că l-ați 

țintuit cu o pledoarie pe Părintele, care nu era … nu-și făcea și nu-și găsea rostul în 

această discuție și în acest proiect. 

Sunteți un bun creștin, și un om foarte bine educat. 

Nu bat nici un apropos la alți colegi consilieri, ferească Dumnezeu! dar vă spun 

sincer, eu voi vota acest proiect. Îmi doresc ca această Catedrală să continuie, să fie 

terminată după monumentul din Piața Unirii care ne identifică ca și focșăneni și Unirea 

care a avut loc în Focșani.  

Eu voi fi sigur că această Catedrală va fi un element extraordinar de reprezentativ 

pentru Municipiul Focșani. 

Este a mea, este a ta, este a noastră, este focșănenilor iar părintele face doar 

același lucru pe care-l facem și noi, muncește acolo, pur și simplu. 

  Muncești acolo. Mâine poate veni altcineva, poimâine altcineva, eu îl felicit 

pentru munca pe care o depune și știu cât de greu este și la ce presiune este supus.  

Voi vota acest proiect mă repet. Și vă spun sincer, eu nu am auzit că în 

municipiul Focșani, vreun oarecare preot și accentuez dintr-o biserică ortodoxă și 

creștină, creștin ortodoxă percepe bani pentru slujbă sau pentru părticică sau pentru 

pomelnic, ș.a.m.d., proscomidie și toate obiceiurile creștin ortodoxe. 

Iar pentru lumânări, când mergeți, vă rog frumos să o plătiți, că nu o primiți 

moacă! 

Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ Da mulțumesc. 

Da, se încinge atmosfera. Deci,  ceea ce vreau să vă spun, Părintele nu are nici o 

vină. Pentru că nu are nici o vină cine cere, are vină cel care dă. 

Vreau să amintesc colegilor mei și vă spun în cunoștință de cauză, că Eparhia, sau 

mă rog, forul tutelar, deci nu a contribuit nici măcar cu un leu.  
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Un leu, nu a contribuit. Părinte vă rog să mă lăsați să vorbesc, v-am ascultat cu 

atenție. 

Dvs. nu puteți face dovada că s-a făcut ceva acolo cu banii Patriarhiei sau 

Eparhiei. 

Deci nu s-a contribuit nici măcar cu un leu chir la această biserică. 

Și altă poveste, oameni buni, nu sunt banii noștri, să îi dăm noi.  

Au fost întrebați focșănenii dacă doresc! 

Să contribuie Primăria cu acești bani? 

Eu sunt de acord să se facă. Hai să contribuim cu toții ca și persoane civile, ne 

ducem, contribuim, sponsorizăm, dăm acolo dănii, dar noi ne batem joc de banii 

focșănenilor! 

Noi adunăm impozite și adunăm, ce adunăm și trăim cum trăim în acest Focșani, 

să ne batem joc de bani! 

Apropos,  se vorbea despre grădiniță, păi la Grădinița 17 de abia acum s-au 

schimbat plăpumioarele pentru copii. Erau soioase și vai de ele de erau de vreo 10 ani, 

dar nimeni nu se gândește. 

Tot acolo la Grădinița 17, este apă de nu se poate intra. Când plouă nu pot intra 

acolo în acea grădiniță și noi facem ce facem și dăm bani. 

Eu Părinte, eu o să votez acest proiect, da. Dar credeți-mă că nu o fac cu toată 

inima”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ îi este frică de Dumnezeu”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „nu-mi este frică de Dumnezeu, că Dumnezeu știe 

El ce știe. Ne știe pe toți ce gândim fiecare. Nu știe altele poate, dar El le știe pe toate. 

Dar, dacă-mi permiteți, deci încă odată, ar trebui să întrebăm focșănenii dacă în 

această construcție să mai investim bani. 

Haideți să facem un referendum. Să facem ceva, să vedem dacă focșănenii vor 

sau nu vor! 

Nu sunt banii noștri domnule Primar! 

Părinte, eu știu că s-au făcut presiuni politice pentru alocarea acestor bani an de 

an și an de an. Și nu este corect deloc. Și cine crede că dacă la o biserică, indiferent cum 

ajung banii și din ce surse, e corect, nu e corect! 

O persoană anume, din bani furați a sponsorizat biserici. Și el credea că face …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „vă mulțumim mult domnule 

consilier, mai avem patruzeci și ceva de proiecte …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… să termim fraza.  

Deci, dacă cineva crede că din bani siluiți Dumnezeu se bucură că se face 

biserică, se înșeală!”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Părinte, în încheiere, eu mă numesc Emanuel, 

prenumele meu,  știm ce înseamnă. 

Nu știu dacă toți colegii știu. Eu știu foarte bine ce înseamnă . Și dacă vă zic și 

ziua de naștere, s-ar putea să vă bag în ceață! 

Nu v-am luat drept țintă astăzi, să nu mă înțelegeți greșit. Repet,  cotizez la 

biserică, ieri am donat apă și mâncare pentru copiii neajutorați, fac și eu din astea, 

înțelegeți-mă! 

Nu am refuzat, nu am dat în cap nimănui, dar eu ofer, da. Dar am vrut să spun că 

Biserica Ortodoxă Română, stimata Biserică Ortodoxă Română, nu prea a cotizat. 
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Cel puțin nu ni s-a adus … nu vreau să greșesc, nu ni s-a adus nouă la cunoștință 

de aceste lucruri. 

Eu știu că această biserică costă foarte mult.  

Va fi foarte frumoasă, vom fi mândri cu ea dar, superiorii dumneavoastră ar 

trebui să știe totuși că, domnule,  nu este doar a Focșani-ului, este și a Patriarhiei”. 

 Preot Răuță Florentin: „este în patrimoniul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Și 

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a cotizat …”. 
D-nul consilier Emanuel Gongu: „Părinte, cetățenii ne ceartă … poate ședința 

următoare … ulterior, deci nu este o grabă. 

Să vă zic, că de când am văzut proiectele, mi-au zis oamenii, cam mult. Totuși, 

este prea mult …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ...domnule consilier …”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Părinte, nu ați fost dvs. ținta. Dar rugămintea 

este, ca și Biserica Ortodoxă să participe mai consistent”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu cred că, pe undeva așa, poate nu ne-am 

adresat foarte correct. 

Ideea era că noi nu era neapărat să ne adresăm împotriva părintelui. 

Părintele … și nu fac nici o aluzie, și nici nu incriminez pe cineva, zic așa ca și 

discuție, a venit din partea Bisericii, din partea enoriașilor, face lobby, să ia niște bani ca 

să continue construcția bisericii, nu? 

Noi aici suntem puși să împărțim niște bani pentru toți focșănenii.  

Este adevărat,  o știm cu toții că banii sunt foarte puțini, nevoile sunt foarte mari.  

Deci cam asta este discursul.  

Eu nu vreau să zic că e vinovată biserica sau … dar noi suntem puși, pentru că 

sunt foarte mari, mă repet, foarte mari nevoi,  asta e singura problemă. Și în rest … 

adică, nu că ar fi cineva împotrivă. 

Dacă s-ar fi terminat, să știți că dacă s-ar fi terminat biserica anul ăsta era foarte 

bine. Ne luați ceva după suflet, ar fi fost extraordinar. 

Eu cam atât am vrut să vă spun, dacă vreți să mai spuneți ceva, mulțumim”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Doamnelor și domnilor consilieri, vreau 

să pun toate aceste discuții care din punctul meu de vedere sunt învrăjbitoare, să le pun 

pe seama faptului că suntem în Postul Mare a Paștelui și ispitele sunt mult mai mari. 

Dar vreau să vă duc la cunoștință câteva aspecte pe care ar trebui să le fi 

cunoscut, sau dacă nu măcar de acum încolo să țineți seama de ele și să gândim nu cu 

mintea cea umană ci cu mintea cea sufletească. 

Și să vă spun atât, unu, suntem singurul municipiul reședință de județ, din țară 

care nu avem o catedrală …”. 

  Preot Răuță Florentin: „… avem una catolică …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ avem una catolică dar nu avem o 

Catedrala ortodoxă. Suntem majoritari ortodoxi părinte. 

Doi. Această Catedrală este ridicată în memoria celor care au înfăptuit prima 

Unire de la 24 ianuarie 1859.  

Măcar pentru cinstea memoriei acestor oameni de istorie și eroi ai neamului 

nostru ar trebui să fim respectuoși și să facem această pioșenie. 

Doi la mână.  
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Dacă vreți un referendum domnule consilier, vă invit sâmbătă la ora 18:00 să 

participați la Procesiunea de Florii, care este la a treia ediție, și unde se estimează că 

participă vreo cinci mii de creștini ortodoxi …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… faceți referendum atunci?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ faceți un sondaj de opinie …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… nu,nu, referendum …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ eu nu v-am întrerupt …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ...iar vorbiți …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „faceți un sondaj de opinie în rândul 

cetățenilor care vor participa la această procesiune și vă veți da seama că într-adevăr, 

80% din focșăneni și-o doresc. 

Îmi pare rău că trebuie să spun, dar asta este situația. Bag seamă că faceți parte 

din cei 10% de atei. Altfel nu-mi explic cum dvs. considerați că … nu vă jignesc 

domnișoară, fac o constatare …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „…ați spus că suntem atei cu toții ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … dar v-am spus dvs.?  

Am vorbit cu dvs.? 

Chiar sunteți lipsită de total bun simț domnișoară … interveniți și perturbați 

ședința …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… dvs. domnule Primar, măsurați-vă 

cuvintele, încercați să vorbiți normal …”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… am vorbit foarte normal …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...… să aveți un ton normal …”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... normal, vorbesc cum vreau eu …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… bine așa …”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu vă jignesc, dar atât timp cât spuneți 

că furăm din banii focșănenilor, sunteți în totală eroare. 

Cum adică să furăm, dvs. aici decideți de ce se face cu bugetul municipiului 

Focșani. De asta sunteți … aveți dreptul de vot …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu zic să vă calmați, spuneți lucrurile calm”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ domnule consilier Gongu, vă aduc la 

cunoștință un aspect pe care, văd că trebuie să vă spun că nu am încotro. 

Nu știți ce votați aici.  

Biserica Preotului Bran se află pe strada Aleea Sudului.  

Uitați-vă în toate proiectele, că  sunt alocați bani și chiar vă spuneam în cadrul 

acestei ședințe că a fost respins de patru ori, neavizat de patru ori caietul de sarcini de 

către Agenția Națională de Achiziții Publice, pe lotul de străzi: Revoluției, Căpitan 

Crețu Florin, Aleea Parc, Aleea Sudului. Deci se alocă bani și pentru asfaltarea acelei 

străzi domnule consilier.  

Iar dacă vorbim de curțile de grădinițe, vreau să vă spun că este un alt proiect care 

este în derulare.  

În acest moment se face proiectarea locurilor de joacă din curtea tuturor 

grădinițelor din Municipiul Focșani. 

Iar dacă vorbim de construire de grădinițe și creșe, lucrăm deja la proiecte pentru 

atragere de fonduri europene pentru construirea unei creșe și pentru construirea unei 

grădinițe și reabilitarea câtorva grădinițe. 
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Ca să vă reamintesc că deja suntem în stadiul avansat cu cereri de finanțare 

aprobate pentru șapte unități de învățământ pentru a fi reabilitate.  

Că, mergem doar la nunți și la cumetrii, nu înseamnă că suntem ortodoxi domnule 

consilier. 

Credința nu se demonstrează prin asta. Toți trecem pe acolo, în cele 4 momente 

ale vieții, cel puțin odată.  

Iar dacă dvs. considerați că alocarea de sume este nebinevenită, aveți dreptul să 

nu votați. Dar eu vă spun atât, focșănenii vă vor judeca.  

Chiar mai mult decât atât, trebuie să mai spunem un singur lucru, Înaltpreasfinția 

Sa Ciprian de când a venit, mă înclin în fața Domniei Sale, a venit de ce puțin două ori 

pe săptămână în anumite perioade când se derulau lucrările  și monitorizează cu atenție 

fiecare etapă a lucrărilor. 

Anul trecut, se discuta să se finalizeze lucrările pe data de 14 octombrie, anul 

acesta fiind an centenar să se facă acea sfințire. Din păcate anul trecut după cum bine ați 

văzut, din cele două milioane de lei alocați ca finanțare, au fost cheltuiți doar 1,2 

milioane lei.  

De ce? Pentru că, din anumite motive tehnice constructorul, proiectantul au fost 

câteva discuții, câteva modificări de soluții care au condus la întârzierea anumitor 

lucrării. Și s-a propus ca dată pentru sfințire 14 octombrie 2019.  

Să ne ajute Dumnezeu să reușim  pe 14 octombrie 2019 să putem să participăm la 

slujba de sfințire a acestei minunate Catedrale.Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „domnule Primar, nu vă supărați, mi-a pronunțat 

numele domnule Președinte, vă mulțumesc.  

Domnule Primar, vă răspund referitor la acea biserică a  Preotului Bran.  

Este finalizată dacă nu mă înșel, undeva 2005-2006. Sunt 12 ani de atunci. Și nu 

vă supărați pe mine, vă rog frumos, nu am vorbit peste dvs., vă mulțumesc foarte mult. 

Mie nu prea îmi place să mă uit peste hârtii când este vorba  de noroiul de pe 

pantofii mei,  nu vă supărați”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”cred că s-a vorbit destul, supun la 

vot …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule Primar, domnule Vice, am fost acuzat 

că sunt ateu și am tot dreptul să vorbesc. 

Deci vă rog frumos să mă lăsați…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu v-am pronunțat numele domnule 

consilier …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ...da domnule, ați spus domnule …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”nu s-a pronunțat nici un nume…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... vă rog, un minut …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... nu, nu, s-au vorbit foarte multe 

minute …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... subliniez, sunt creștin, nu sunt ateu …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... supun la vot acest proiect …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … numai un pic că este discuția asta aici. 

Înseamnă că societatea este preocupată de așa ceva? 

Nu trebuie să facem o tragedie din asta.  

Este foarte bine că se discută, nu! ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„ am înțeles, da. S-a vorbit destul”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan:” domnule Președinte, domnul Primar a afirmat 

foarte grav niște probleme și vă rog frumos lăsați-mă să vorbesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dar nu v-a pronunțat numele 

domnule consilier”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule …  ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „nu cenzurați ședința”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „lăsați-mă să vorbesc… ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… deci, nu cenzurați ședința”. 
D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnul Primar este rupt de realitate …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Președinte, vă știți atribuțiile ca 

președinte de ședință?”. 
D-nul consilier  Costel Bîrsan:„domnule Viceprimar, domnule Președinte, este 

urât ceea ce faceți dvs. dar …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, nu v-a pronunțat 

nimeni numele da!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „de fiecare dată când noi vorbim și vă deranjează 

ceea ce spunem …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, nu v-a pronunțat 

nimeni numele …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… tăiați microfoanele, săriți cu gura ș.a.m.d., tot 

ca domnul Primar să aibă ultimul cuvânt și acuzele dânsului …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, nu v-a pronunțat 

nimeni numele domnule consilier”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „deci, domnul Primar a afirmat că sunt ateu. Nu 

sunt ateu, sunt ortodox și ortodox voi muri …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu v-am pronunțat numele”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, am înțeles 

mesajul dvs.”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „într-o altă ordine de idei, nu toți sunt de acord cu 

așa ceva”.  

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

„pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Emanuel Gongu,  devenind 

hotărârea nr. 126.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „mulțumim Părinte. Nu suntem toți 

ca pasărea cerului”, 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ mergeți la Biserică și rugați-vă pentru noi 

păcătoșii”. 

Preot Răuță Florentin: „vă mulțumesc din suflet”.   

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind inițierea și 

desfășurarea unei campanii pentru implicarea activă a cetățenilor în respectarea legilor 

privind păstrarea curățeniei pe raza municipiului Focșani;  

D-na consilier Lauriana Ailincuței: ”domnule Președinte, vă rog să luați act de 

faptul că eu nu particip la vot”. 

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

„pentru”, 8 voturi „abținere” din partea    din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

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

Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase          
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și o neparticipare la vot din partea d-nei consilier Lauriana Ailincuței,  devenind 

hotărârea nr. 127.  
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 20,00 mii 

lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu 

ocazia Sărbătorilor de Paște; 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca: „mulțumesc domnule Președinte. Am 

și eu o solicitare pentru domnul director de Asistență Socială. 

În momentul întocmirii listei cu cele 400 de persoane, aș dori să-mi fie și mie sau 

nouă tuturor transmisă și implicit actele justificative cheltuirii sumei”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc.  

Da, a atins și colegul meu ceea ce voiam eu să spun. 

Acest pachet de 50 lei, nu este justificat ce conține. Pentru că la sărbătoarea din 

24 Ianuarie, acea porție de fasole cu cârnați a costat mai mult decât o masă la popota 

militară, compusă din felul întâi, felul doi și desert. 

De aceea, aș dori să știu, acea porție de 50 lei, acel pachet de 50 lei, din ce 

constă!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „am înțeles domnule consilier”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 128.  

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

alocării sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 

pentru transmiterea de felicitări cu ocazia Sărbătorilor Pascale din anul 2018; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 129.  

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

participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator la 

derularea proiectului „BOOK ON TRIAL”; 

D-nul consilier  Costel Bîrsan pentru câteva minute părăsește sala de ședinte. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței: ”vă rog să luați act de faptul că eu nu particip 

la vot”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aș vrea doamna consilier să motivați și de 

ce!”. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței: „pentru că sunt unul dintre organizatorii 

acestui proiect. 

Dacă doriți detalii, există în sală și coordonatorul acestui proiect, doamna prof. 

dr. Carmen Ion”. 

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

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nei Lauriana Ailincuței, devenind 

hotărârea nr. 130.  

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

alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 2,80 mii lei 

pentru organizarea de către Consiliul local al tinerilor Focșani, a proiectului „Ani de 

liceu” – ediția a II-a; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 131.  
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Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 2,68 mii lei pentru premierea elevilor care frecventează cursurile de 

pregătire ale Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul Școlii Gimnaziale 

„Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 132.  

Revine în sala de ședințe d-nul consilier Costel Bîrsan. 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 3,00 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani 

pentru derularea proiectului „Elevul de azi, antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor 

de exercițiu în luna aprilie 2018; 

D-na consilier Cătălina Lupu: ”vă rog să luați act de faptul că eu nu particip la 

vot, pentru că sunt în proiect. 

Sunt profesor titular la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” . 

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

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nei consilier Cătălina Lupu, devenind 

hotărârea nr. 133.  

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

anexei la HCL nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare 

stradală în municipiul Focșani; 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu  13 

voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase, devenind 

hotărârea nr. 134.      

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte. 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind îndreptarea 

erorii materiale strecurată în HCL nr. 97/2018 privind aprobarea majorării capitalului 

social al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 135.  

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat n Focșani, str. 

Dinicu Golescu nr. 7, județul Vrancea, T. 150, P. %7711 ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, către Iordache Doru și Mirela; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 136.  

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 26,00 mp, situat în Focșani, 

bdul. Gării nr. 24, județul Vrancea, T. 37, P. 2325 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către Bălănici Titi și Mariana; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 137.  

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp, situat în Focșani, str. 

Mare a Unirii nr. 42, județul Vrancea, T. 57, P. %3513 ce aparține domeniului privat al 
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municipiului Focșani, către Busuioc Cristinel;  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot 

proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 138.  

Punctul 36 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 

cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 18,00 mp, 

situat în Focșani, T 173, P 9165 către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE 

MUNTENIA NORD SA –SDEE FOCȘANI , a fost retras de pe ordinea de zi.  

Revine în sala de ședințe d-na consilier Ana-Maria Dimitriu. 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în 

Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 102, T 188, P 10178% aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima 

Maria Ilinca și Udrea Antoneta; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 139.  

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

schimbării repartiției pentru un număr de două familii în conformitate cu Legea 

locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu  modificările și completările ulterioare și Legea 

nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 140.  

D-na consilier Lauriana Ailincuței  pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte. 

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru un număr de două familii din imobilul situat în Focșani, str. 

Revoluției nr. 16, bl. C2 în imobilele situate în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 și 

str. Revoluției nr. 17, în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 141.  

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

nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 142.  

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, 

tronson 9, ap. 24 înscris în CF 54675-C1-U22 UAT Focşani către domnii Puică Traian 

și Puică Daniela;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 143.  

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, 

ap. 14 înscris în CF 51902-C1-U6 și a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U12 UAT 

Focşani către doamna Lupu Viorica;  
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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. 144.  

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art. 

1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 237/2017 privind 

aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc 

nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 9 înscris în CF 54684-C1-U7 UAT Focşani către doamna 

Mocanu Liliana;   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 145.  

Revine în sala de ședințe d-na consilier Lauriana Ailincuței.  

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind îndreptarea 

erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului local nr. 20/2018 în sensul că 

sintagma CF 51906-C1-U3 se va citi CF 51906-C1-U15, iar sintagma CF 51906-C1-

U19 se va citi CF 51906-C1-U20;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, după ce votăm proiectul 

acesta, vă propun o pauză de cinci minute, dacă sunteți de acord”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „nu, mai sunt câteva proiecte. Mai 

sunt 10 proiecte”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dacă nu sunteți de acord, nu sunteți de acord!”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 146.  

Se prezinta punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani; 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „aș vrea să să știu care a fost inițial destinația 

acestui spațiu, dacă ar putea cineva să-mi răspundă, sau ar trebui să aștept în scris! 

De ce vă întreb fiindcă, o să creăm un precedent exact cum s-a întâmplat în 

Grădina Publică. 

Nu-i cu foc deschis, până la urmă ușor, ușor au început să mai facă …”. 

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

iertați-mă vă rog. 

În raport, avînd în vedere … propune modificare destinație spațiu C2 din Grădina 

Publică, din Centru Meșteșugăresc spațiu comercial, în spațiu comercial alimentație 

publică”!. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „Bun. Eu vă întreb în felul următor, acel spațiu, 

are toaletă, are grup sanitar! 

Din ce cauză, fiindcă vorbim de un spațiu care va urma să fie alimentație 

publică”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „vă răspunde domnul Viceprimar”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „vă zic, pentru că s-a creat un precedent, numai 

mai puțin, și o să avem aceiași situație. 

Eu vă spun că am fost cu cea mică în parc și după ce au plecat băieții de la bere, 

se urinau pe un stâlp. 

Credeți-mă, este jenant ceea ce s-a întâmplat acolo. 

Știți foarte bine că la acea ședință, nu am votat, am fost împotrivă să facem o 

cârciumă chiar lângă spațiul de joacă pentru copii în Grădina Publică. 

Ușor, ușor o să ne trezim că o să fie o Grădina Publică plină de cârciumi”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ alimentație publică nu înseamnă 

neapărat bar, domnule consilier. Poate însemna patiserie, poate însemna orice altceva”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „să știți că eu am citit proiectul”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ va fi licitație deschisă, nu va fi 

nici o problemă”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „  asta voiam să vă spun și eu că acolo va 

fi o patiserie. 

Deci nu mai dăm voie nimănui să facă foc deschis, cu consumație de băuturi 

alcoolice ș.a.m.d. 

În privința amenajări spațiului, pot să vă spun că există două toalete și câteva 

lavoare, lucru cerut de către Direcția de Sănătate Publică pentru angajații care vor lucra 

și vor prepara alimentele acolo. 

Este cu  vânzare directă, nu cu consum intern. 

Și foarte, foarte important, foarte important domnule consilier, acel spațiu de la 

darea lui în folosință, de la terminarea construcției amenajării parcului din Centrul 

Istoric, vreau să vă spun că nu l-a închiriat nimeni niciodată. Acesta a fost motivul 

pentru care noi am considerat că trebuie să îi schimbăm și destinația, domeniu de 

activitate, poate îl va închiria și altcineva, să  putem să facem și noi în niște …”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „… dacă-mi dați voie! către acea adresă și 

menționează clar, alimentație publică și anume deschiderea unei locații Bistro, producție 

proprie și vânzarea produselor fast food”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ deci, patiserie, v-a spus domnul  

…”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „ … ascultați-mă puțin. 

Este exact ceea ce s-a întâmplat și acolo. Vinde mici … și acolo vând produse 

fast-food, credeți-mă! ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ nu se vând mici acolo!”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „ eu nu vă cred. 

Credeți-mă, nu pot să vă cred  …”.    

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ … o să vedeți domnule consilier 

…”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „… să știți că Grupul PNL se va abține la acest 

proiect. Vă mulțumesc”.  

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

12 voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

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

Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și  

Costel Bîrsan.   
Se prezinta punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și 

Medicină Școlară Focșani;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 147.  

Se prezinta punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 
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Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 148. 

Se prezinta punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 149.  

Se prezinta punctul 49 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul contractual 

din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 150.  

Se prezinta punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind avizarea 

documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în 

municipiul Focșani;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci m-am uitat cu atenție pe acest proiect, și 

spune așa că … art.1, avizarea regulamentului serviciului de iluminat public pentru 

Municipiul Focșani, avizarea caietului de sarcini, avizarea contractului, executarea 

hotărârii. 

Păi, stimați colegi, nu s-a participat la licitație, întreb?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, am în față nota de 

control încheiat în data de 8 noiembrie 2017 de către reprezentați ai Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare,  în care dumnealor au constatat 

în urma controlului, au constatat vă dau citire sau vă pun la dispoziție documentul. 

În cazul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop servicii de 

utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supun 

avizării autorizațiilor deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre și se 

aprobă de Adunare Generală a Asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ în 

baza mandatului primit. 

Din discuțiile purtate cu reprezentanții Primăriei municipiului Focșani, a fost 

reținută intenția autorității administrației publice de intrare rapidă în legalitate în ceea ce 

privește modul de organizare și funcționare serviciul de iluminat public. În acest sens 

fiind întocmită și ridicată în sistem electronic de achiziții publice sub numărul 299401 

din data de 23 octombrie 2017 documentația de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat public. 

Conform răspunsului ANRMAP din data de 6 noiembrie 2017, se recomandă ca 

având în vedere informațiile precizate la nivelul strategiei de contractare cu privire la 

alegerea procedurii, precum și  faptul că valoarea estimată este sub pragul valoric de 

douăzeci și trei de milioane douăsute douăzeci și șapte de mii douăsute cincisprezece 

lei, se va încărca o documentație de atribuire noua aferente unei proceduri simplificate 

utilizând modelul de anunț de participare simplificat urmând a fi îndeplinită 

procedutâra, conform anexei 17. 

      Măsurile dispuse de către reprezentanții ANRSC sunt următoarele …  sunt trei 

măsuri, scuzați, șase măsuri, din care una spune în felul următor. 
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Conform competențelor care revin prin art.8, alin.1 și alin.3 din Legea nr.51/2006 

republicată cu modificările și completările ulterioare și a hotărârii de realizare a 

serviciului de iluminat public în modalitatea  gestiunii delegate, autoritățile 

administrației publice locale ale municipiului Focșani, vor urmări și asigura cadrul legal 

astfel încât documentația de atribuire a serviciului de iluminat public din Municipiul 

Focșani să fie avizată confort prevederilor art.30, alin. 5 din Legea nr.51/2006 

republicată cu modificările și completările ulterioare. Termen: 31 martie 2018. 

Deci, în temeiul acestei măsuri noi ne-am angajat că vom supune aprobării dvs., 

avizării de fapt, nu aprobării, avizării întreaga documentație așa cum prevede această 

notă de control. Și mai sunt și alte măsuri dar, care nu privesc în mod deosebit Consiliul 

Local. Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu vreau să vă spun așa. Ca să votezi 

ceva, să avizezi ceva care deja s-a întâmplat, mie mi se pare că proiectul acesta este 

aproape tras la indigo cu ăla din 2012, pentru care unii dintre noi mai merg și  acum la 

DNA. 

Nu știu, mi se pare … vreau să vă spun că noi nu o să votăm așa ceva, în rest este 

treaba fiecăruia ce face”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „atât timp cât  un organ al unei autorități 

naționale…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ …exact așa au venit și atunci, cu tot felul  

de …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu cred că au venit …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… vă spun eu, eram atunci. Întâmplător am 

votat împotrivă. 

Dar tot la fel, cu tot felul de documente că … eu vă spun omenește că … 

omenește vă spun, nu vă spun așa ca la dușman, treaba dvs. faceți cum doriți”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu vă spun cum stau lucrurile și ce au 

constatat dumnealor și ne-au dat termen.  

Este dreptul dvs. legal de a respecta un termen dat, de o Agenție Națională … dar 

nu  interesează reglementările legale, nu interesează … interesul unitar este unul singur 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ați fost vreodată la DNA pe o chestie de 

asta?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu v-am prezentat …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu v-am prezentat, că mă duc la DNA din 

când în când și nu numai eu, mai sunt. 

Nu râdeți, că nu-i de râs cu asta!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ nu mințiți, că ați fost odată, atât 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule, nu glumiți cu chestiile astea. Eu vă 

spun că nu-i bine să glumiți. Dvs. văd că glumiți continuu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă acea autoritate … eu vă mai spun un 

lucru, tot notă domnilor consilieri și doamnelor consilieri, vă spun cum s-a încheiat 

această notă de control, cu o notă. 

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control constituie 

contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice, sancționează cu amendă de la 

30.000 la 50.000 potrivit prevederilor art.47, alin.4, lit. b din Legea serviciilor 
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comunitare de utilități publice numărul 51 republicată cu modificările și completările 

ulterioare. 

Prezenta notă de control conține 9 pagini ș.a.m.d. 

Deci, eu vă spun că, dacă ar fi constatat că este o abatere atât de gravă nu ne-ar fi 

dat termen, ci ar fi făcut de îndată sesizare organelor de cercetare penală. 

Dacă dvs. aveți cunoștințe că este o abatere, dar aici … dacă dumnealor care sunt  

autoritate, autorizată să verifice aceste aspecte și au considerat că poate fi și o scăpare, 

și ne-au dat un termen de remediere, până pe data de 31 martie. 

Și mai spune la final că, neaducerea la îndeplinire a acestor măsuri se sanționează 

cu amendă de la  30.000 la 50.000 lei, sigur vor veni să verifice ducerea la îndeplinire a 

acestor măsuri și neducea la îndeplinire se va lăsa cel puțin cu sancțiune 

contravențională. 

Și în momentul în care se va lăsa cu sancțiune contravențională, va fi îndreptată 

împotriva mea.  

Și vă aduc la cunoștință faptul fără nici un fel de chestiune că,  dacă se dovedește 

că datorită votului dvs. nu s-a dus la îndeplinire, eu nu voi plăti amenda respectivă. O 

vor plăti cei care se opun nejustificat. Mulțumesc. 

Dacă aveți alt motiv în afară de acesta!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „știți, un filozof spunea odată, că, nu-mi pare rău 

că m-ai mințit, îmi pare rău că nu te voi mai putea crede niciodată! 

Așa că, să fim atenți la ceea ce vorbim, să nu mai mințim într-una …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ … domnule consilier, pe subiect 

vă rog ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… pe subiect domnule Viceprimar, și subiectul 

este mare și este gros …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… vă rog, pe subiect”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „din punctul meu de vedere, acest proiect trebuie 

reanalizat sau amânat. 

Aceste trei documente care se cer la acest proiect, trebuiau analizate și avizate 

înaintea licitației.  

Vă aduc la cunoștință că licitația a avut loc și în acest moment este contestată. 

Acest regulament public da, acest regulament de iluminat public, nu a apărut pe 

SEAP în momentul când s-a ținut licitația, și nu e corect deloc. 

Nu domnule Primar, nu este corect deloc. 

Deci, acest regulament trebuia pus ascolo să știe … cei care licitează să știe, să fie 

în cunoștință de cauză ceea ce fac. 

De asemenea, ne cere să avizăm un contract cadru. Păi, conform Legii 

nr.51/2006, art. 30, alin.5, 6 și 7, Legea nr.230/2006 art.24, alin.1, deci, nu poți aviza un 

contract dacă nu cunoști părțile contractante …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … este cadru …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule Primar, contractul cadru … domnule, 

mai citiți și dvs., mai studiați un piculeț. Contract cadru, un contract cadru se face între 

două entități … între o entitate și mai mulți consumatori, mai mulți subcontractanți. Nu 

se face între două personae, între două entități!  

Nu poate fi un contract cadru! 

Un contract în accepțiunea legii trebuie să aibă foarte bine stipulat cei doi 

contractanți. 
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La acest proiect lipsește raportul Corpului de control al primarului. 

De asemeni, nu există o adresă de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară! 

Mă auziți domnule Viceprimar?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „aveam ceva de discutat ceva aici”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „am înțeles …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… dar, cu mine vorbeați?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „pentru dvs. sunteți președintele …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ... vai … ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „deci, de la acest proiect lipsesc documentele  

acestea și noi cum să-l votăm?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „mai aveți? 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mai am. 

Aș dori să cerem un punct de vedere de la Autoritatea Națională de Achiziții 

Publice. 

Nu aș vrea să acoperim o ilegalitate aici. 

Exact cum a spus și colegul, d-nul Tănase, cum s-a întâmplat și cu acea plasă de 

lumini de … unii dau cu subsemnatul la DNA și acum. 

Nu în ultimul rând, aș vrea să aducem aminte, s-a făcut atât tam-tam în momentul 

când s-a luat iluminatul de la Direcția de Dezvoltare și domnul Primar a susținut sus și 

tare că se dă la CUP Salubritate și nu cu intenția de a se externaliza, și nu se va 

externaliza niciodată, afirma dânsul atunci. 

Ori, iată că s-a întâmplat ceea ce ne-am temut că se întâmplă. 

Deci, domnul Primar, cuvântul dânsului e așa, vorbă în vânt și vorbește doar să ne 

aburească, să ne adoarmă vigilența. Ca atare, eu nu voi vota acest proiect …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… am înțeles domnule consilier 

…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… și vă rog frumos să-mi dați răspuns la  

această interpelare. Aceste documente …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… în termen legal, veți primi și 

răspunsul …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… poftiți!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „în termen legal veți primi și 

răspunsul”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre,  nefiind adoptat cu  12 

voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și  Costel 

Bîrsan.    

Se prezinta punctul 51 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce 

aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;   

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „am un amendament și anume: 

Art. 26 (din cadrul Capitolului VI: administrarea, întreținerea și exploatarea 

locurilor de parcare cu plată din municipiul Focșani) din regulament se completează cu 

următoarele: 

- alin. (3) „Autovehiculele pentru transport marfă au gratuitate pentru 
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aprovizionare zilnic între orele 06,00-08,00, în orice loc de parcare. După acest interval 

aceste autovehicule vor fi scoase din parcările cu plată și se vor aplica sancțiunile 

contravenționale prevăzute în regulament.” 

- alin. (4) „Persoanele fizice sau juridice care au sedii sau spații comerciale,  

proprietăți sau închiriate, nu beneficiază de gratuitate în parcările cu plată.”  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „stimați colegi, noi nu putem să fim de acord, să 

împovărăm cetățenii cu fel de fel de amenzi, în condițiile în care Focșani-ul nu are 

parcări, nu are locuri suficiente de parcare.  

Deci mie mi se pare, cum am mai spus și altă dată, imoral să mărim, să dăm fel de 

fel de amenzi și amenduțe, pentru ce? Pentru că omul nu are loc să parcheze. 

Și aș vrea să vă mai citesc și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 9 

din 2015. Procedura de aplicare a măsurii tehnico administrative constând în ridicarea 

vehiculelor staționate, oprite neregulamentar, nu poate fi reglementată prin hotărâri de 

consilii locale. 

E vorba de OUG nr.195/2002 raportat la Legea nr.215/2001. 

Deci, s-ar părea că nici legislația nu ne permite să facem chiar ce vrem noi. Cam 

așa stând lucrurile,  noi ne abținem de la acest vot, de fapt, nu ne abținem, suntem 

împotrivă”. 

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

consilier, mă văd nevoit să vă răspund. 

Acea decizie a fost înlocuită prin apariția modificărilor la Ordonanța nr.195 și se 

crează cadru, ca în fiecare autoritate să existe măsuri vis-a-vis de autovehicule staționate 

neregulamentar prin însăși, ridicările de auto. 

A fost o perioadă în care într-adevăr s-a suspendat ca urmare a acestei decizii, 

după care legiuitorul a revenit și a permis autorităților să facă acest lucru. Nu numai 

Focșani-ul face ridicări, în toată țara se fac ridicări de auto”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ dar eu aș vrea să reiterez faptul că ... nu știu, 

legislația poate, dvs. o studiați mult mai bine decât mine, dar faptul că, dvs. vreți să  

amendați focșănenii în condiții în care, ei nu au parcare, nu sunt parcări suficiente în 

Focșani, asta o știm cu toții, repet, mi se pare imoral.  

Ceea ce faceți dvs. astăzi este imoral. 

Probabil credeți că o să crească bugetul pe spatele focșănenilor prin aceste 

amenzi. Este treaba dvs. Mulțumesc”. 

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

consilier, obiectul acestui proiect de hotărâre nu-l constituie sancțiunile 

contravenționale. 

Este propunerea celor de la PARKING, prin care propun următoriul lucru: ca în 

situația în care eu, nu vorbesc de dvs.,  cetățean care conduce o mașină în municipiul 

Focșani și am parcat neregulamentar, până în momentul ridicării autoturismului de către 

cei care sunt abilitați în acest sens, dacă constată că mă întorc la mașină până să o ridice 

mașina pe mașina, autoturismul meu, pe mașină, să plece pe Răsăritului, amenda este 

150 lei și nu de 300. 

Este o diminuare practic pe care au propus-o cei de la PARKING. 

Acesta este obiectul acestui proiect de hotărâre. 

Domnule, între 300 și 150 lei, este un preț la jumate.  

Mai mult, acest proiect de hotărâre, insist pe tehnica legislativă stă pe site-ul 

Municipiului Focșani din 12 februarie. Nu am primit nici un ecou. 
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Acesta este motivul pentru care astăzi, sau mă rog, vineri, joi când am convocat 

ședința l-a introdus pe ordinea de zi. Vă mulțumesc”. 
D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „am primit o sesizare de la cetățeni, în 

zona Finanțe, str.Aurora, cred, sau pe acolo, s-au chinuit cei de la ridicări timp de o oră 

să ridice o mașină, mi-au trimis și filmulețe, și aș dori data viitoare să fie puțin mai 

atenți când  ridică mașinile.  

Să te chinui o oră, și au plecat și nu au ridicat-o, și au zgâriat și mașina omului”. 
D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vă pot răspunde stimată doamnă consilier. 

Această mașină nu mai este mașină clasică, adică, cu manetele acelea. Este  

practic un computer. O apropii, bagi niște date și o ia. 

S-a blocat computerul. Vă spun că știu situația. 

Într-adevăr a plecat spre Răsăritului, când a ajuns acolo mașina, și au așezat acea 

mașină lângă o mașină, a funcționat. 

A fost o simplă eroare de sistem, s-a rezolvat.   

S-a rezolvat”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „da dar, la unele … daune”. 
D-nul consilier  Emanuel Gongu: „deci, sincer vă spun, și eu am văzut acea …  

în intersecția de la Farmacia Laica, de la Finanțe, de la Farmacia Laica.  Un Logan 

vișiniu parcă dacă nu mă înșel. Și m-am interesat și într-adevăr, sistemul, electronica”. 

 D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „d-nule Secretar, ați afirmat mai 

devreme că cei 150 lei reprezintă amenda?”.  

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

„contravaloarea …”. 
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… păi, așa ați spus, amenda, că 

reprezintă amendă …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… este o 

diminuare de la 300 lei la 150 lei”. 
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „da, și ați spus că reprezintă amendă, 

ceea ce nu-i …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… 
contravaloarea …”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „…contravaloarea cheltuielilor de 

ridicare, urmând ca agentul constatator …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… asta este 

altceva …”. 
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… corect. 

Nu că, v-ați exprimat …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… amenda în 

sensul că, suma pe care o plătește cetățeanul …”. 
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… bun și dacă tot vine cetățeanul și 

se regăsește în situația specificată în acest articol, nu se poate renunța la acești 150 lei? 

Adică dacă tot a venit și a văzut …oricum primește amendă … o sancțiune 

contravențională …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… domnule 

consilier, asta este propunerea  celor de la PARKING. 

Dacă dvs. aveți propuneri, o puteți face ca un amendament …”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… da, propun eu un amendament”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „nu eu sunt … 

nu apreciez greavitatea faptei în funcție de care se stabilește cuantumul amenzii”. 
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „propun amendament de modificare a 

sintagmei de ridicare … are obligația de a achita contravaloarea cheltuielilor de ridicare 

în cuantum de 150 lei pe loc. Să nu mai fie … zero. 

Dacă se regăsește în situația specificată în articol da!”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „54 cu 2 …”. 
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… 54 cu 2. Și mai este și 55, alin.4. 

Vă mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri, apropos de acest 

amendament. 

La  art.54, alin. 4 scrie în felul următor.  

În cazul în care deținătorul legal având asupra sa talonul mașinii, permisul 

mașinii și actul de identitate se prezintă la vehicul, remorcă, înainte de începerea 

operațiunilor de ridicare, acesta are obligația de a plăti amenda fără obligația plății 

contravalorii cheltuielilor de ridicare. 

Deci ceea ce spuneați dvs. mai devreme există. 

La art.55, alin. 4.  

Dacă în cazul în care se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare, acesta are 

obligația de a plăti contravaloare cheltuielilor de ridicare în cuantum de 150 lei TVA 

inclus, pe loc. De ce? 

Deplasarea mașinii de ridicări, presupune niște costuri! 

Ce facem? Facem deplasări, ne ducem până acolo, începem să o ridicăm, 

cheltuim motorină, cheltuim timp, cheltuim salarii și pe urmă nu o  ridicăm! 

Vine Curtea de Conturi și spune, dar domnule cum justifici dumneata aceste 

consumuri. Asta ar fi una. 

Mai mult decât atât, dvs. vă împotriviți la toate aceste modificări care, din punctul 

meu de vedere sunt în avantajul cetățenilor, nu sunt în dezavantajul cetățeanilor. 

Trebuie să vă aduc la cunoștință că este deja în funcțiune un regulament cu 

privire la ridicări. În cazul în care se ridică un autovehiculul parcat neregulamentar în 

acest moment taxa de ridicare este 300 lei. 

Iar PARKING-ul a venit și a propus situațiile în care se pot face niște reduceri de 

la 300 la 150 lei, pentru cei care se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare la 

autovehicul și prezintă documentele respective. Plătește sancțiunea contravențională și 

plătește contravaloarea ridicărilor. 

Mai mult decât atât, amendamentul propus de d-nul consilier Nedelcu este că, 

autovehiculele pentru transport marfă au gratuitate pentru aprovizionare zilnic între 

orele 06,00-08,00, în orice loc de parcare.  

Stimați consilieri, sunt foarte multe situații în care, știm foarte bine că într-adevăr 

numărul de locuri de parcare nu s-a diminuat dar nici nu a crescut foarte mult pentru că 

v-ați opus să votați trecerea în administrare a 450 de locuri, inclusiv pe strada Aurora, 

domnișoara  Ciocoeaş.  

Dar vreau să vă aduc la cunoștință că sunt foarte mulți agenți economici, mai ales 

în zona Piața Moldovei, care au obiect de activitate în special comercializare de produse 

alimentare, și mai ales cei care sunt cu produse alimentare în stare proaspătă, și mă refer 

aici la legume-fructe, lapte, carne, și au venit expres și au solicitat … este chiar 

solicitarea d-nului Bordea Vasile, de la Aurora Com, pentru acest interval de timp, 



 58 

pentru că într-adevăr dumnealui, de fapt  societatea dumnealui, nu poate să-și găsească 

în această perioadă de timp un loc în apropierea magazinelor pentru a-și  descărca 

marfa. Și nu cred că este normal să se plimbe cu produsele alimentare, să se plimbe prin 

toată piața, în mână ca să poată să le descarce. 

Dacă dvs. considerați că aceste modificări sunt în defavoarea cetățenilor, vă 

înșelați! Eu cred că sunt în favoarea cetățeanilor din Municipiul Focșani. 

Iar în ceea ce privește locurile de parcare, deja am demarat o procedură pentru că 

ați aprobat dvs. pentru bugetul pe anul 2018, alocarea de sume pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice de construirea unei parcări vis-a-vis de sediul dvs.  

acolo, în parcarea vis-à-vis de sediul dvs. da, și este o parcare subterană și supraterană.  

Care va conține aproximativ 500 de locuri de parcare, și care cred eu că este 

foarte bine venită, da, și care se va realiza din fonduri ale Primăriei municipiului 

Focșani.   

Dar, nu putem ține pasul, pentru că infrastructura este aceeași, nu s-a modificat și 

nu putem să întindem suprafața Municipiului Focșani ca o gumă de mestecat. Dar 

trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că numărul autovehiculelor înmatriculate în 

Municipiul Focșani, în anul 2017, a crescut cu 38% față de numărul autovehiculelor 

existente înmatriculate în 2016, ca efect a  eliminării acelei taxe de mediu. 

Deci, creșterea aceasta nu poate fi suplinită peste noapte, cu creșterea numărului 

locurilor de parcare.  

Iar dacă vreți să vă mai spun, din totalul număr de locuri de parcare de reședință 

existente în acest moment în Municipiul Focșani, au fost contractate aproximativ 48% 

din ele. 

Iar ceea ce colegii de la PARKING vin și propun aici, vehiculele staționate pe 

locurile de parcare inchiriate de către persoane fizice sau juridice în parcările de 

reședință, fără a deține abonament pentru persoane fizice sau fără a deține contract de 

închiriere pentru persoane juridice, proprietari sau chiriași al unui apartament, spații cu 

altă destinație de locuință, deci aici este vorba despre faptul că, mulți din cetățenii ai 

Municipiului Focșani, și-au închiriat loc de parcare și când vin să își parcheze mașina 

personală, găsesc locul ocupat de alte persoane.  

Iar, prin Regulament, a fost o scăpare, nu s-a dat posibilitatea ca să poată veni 

proprietarii să sesizeze Poliției Locale, care să sancționeze pe cei care ocupă în mod 

abuziv un loc de parcare deja inchiriat. 

Dacă dvs. nu vreți să facem cât de cât ordine în acest domeniu, este opțiunea 

dvs.!  

Eu vă aduc la cunoștință faptul că sunt niște modificări care vin în favoarea 

cetățenilor din Municipiul Focșani și nu în defavoarea lor.  Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Deci, eu voiam să vă spun, vis-à-vis de acea 

amendă de 100, sau mă rog cum se cheamă aia, de 150 lei, eu zic, când se ridică mașina 

...  după aceea i se percepe persoanei respective bani pentru depozitare, nu? 

Sunt niște bani care … eu zic că ar fi fost suficient să i se perceapă banii aceia de 

depozitare, decât să-i mai ia și 150 lei! 

Domnule Primar, lumea-i amărâtă în ziua de azi, nu au bani, chiar așa …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în acest moment se percep 300 lei. Iar 

propunerea noastră este să priceapă 150 lei, măcar să se acopere cheltuielile  

de deplasare de la locul …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… iar mașina rămâne acolo …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… de depozitare al mașinii, la locul de 

staționare mașinii de ridicări, până la locul unde trebuie să ridice mașina. Dacă 

proprietarul s-a prezentat în timpul ridicări mașini! Ce-i așa de greu de înțeles! 

Dacă nu votăm acest proiect vom încasa în continuare 300 lei, plus taxa de 

depozitare! 

Voila!  

Sunteți în favoarea cetățenilor! În sensul că, nu vreți să reducem niște sancțiuni”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar, dragi focșăneni, când s-a 

votat bugetul anului 2018, aduceți-vă aminte domnule Primar, există asemenea proces 

verbal de ședință, înregistrarea live, în care noi Grupul PNL, am solicitat excluderea 

acestui taxe de 300 lei. Nici măcar micșorarea ei cum spuneți dvs. acum. 

Deci practic, dvs. nu ați venit în ajutorul cetățenilor și mai mult decât atât 

asumați-vă lucrul acesta că dvs, Grupul PSD l-ați votat. Mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ vreau să cer o pauză de cinci minute”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă doriți să mergeți la toaletă, 

puteți să mergeți dacă doriți!”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mihai Nedelcu, se adoptă cu 12 

voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Costel Bîrsan. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „aș vrea să modificăm, să lăsăm doar 

50 lei în loc de 150 lei, cheltuielile de ridicare, la 54, alin.2. Mulțumesc. 

Eu consider că este suficient pentru deplasarea …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… la 54 cu 2 și 

la 55 cu 4, rămâne 150? 

Ambele sunt de 150 lei …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… sunt suficiente cheltuielile de deplasare și … 

sunt suficiente 50 lei”. 
Revine în sala de ședințe d-nul consilier Claudiu-Alin Dobre. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Corneliu-Dumitru Gheoca, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, eu vreau să spun așa. În 

loc de 150 lei … hai să o gândim, nu o gândim politic sau mai știu eu cum! 

În loc de 150 lei, cât plătește omul, că se deplasează mașina aia acolo nu, 50 lei 

eu zic că sunt suficienți …”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… nu uitați că mai vine și sancțiunea 

contravențională după. 

Eu zic că, decât să scoată …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… discutăm 

inutil, amendamentele au trecut.  

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

amendamentele formulate de d-nii consilieri: Mihai Nedelcu și Corneliu-Dumitru 

Gheca, fiind adoptat cu 21 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 151  .    

Se face o pauză. 

 Se revine din pauză. 
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  Se prezinta punctul 52 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării și informării publicului nr. 82459 din 06.11.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin 

universal (Supermarket - parter)” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. 

Leopoldina Bălănuță nr. 11, T 42, P 2646, 2647, 2648, 2649, 2651, nr. cad. 61159; 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „să o clarificăm încă odată.  

Am discutat și ieri la comisii deci, în principiu acest proiect nu știu, noi nu am 

avea de ce să ne abținem sau să fim împotrivă.  

Ați spus că e o problemă, de asta ... haideți să clarificăm.  

Ce problema este?”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ problema este că sunt, s-a solicitat prin 

certificatul de urbanism, s-a solicitat acordul notarial al vecinilor privind acest proiect și 

proiectantul și beneficiarul nu au  prezentat până la momentul aprobării în Comisia 

tehnică de urbanism planul urbanistic zonal.  

Sunt în litigiu, și având în vedere faptul că au fost discuții chiar  și acolo unde 

inițial au fost acordurile vecinilor, și știți foarte bine cazul după Brăilei, am spus până la 

elucidarea acestui proces, până la finalizarea acestui proces între vecinii și proprietar, să 

amânăm puțin discuțiile. 

Noi a trebuit să parcurgem conform termenilor legale toate etapele în Comisia 

tehnică de urbanism. Comisia tehnică de urbanism, din punct de vedere urbanistic a 

spus că este în regulă dar, noi votăm aici oportunitate. Și când votăm oportunitate, pe 

urmă, dacă noi aprobăm în acest moment planul urbanistic zonal, ne putem ... sigur, nu 

că ne putem ... va veni proprietarul să solicite autorizație, certificat de urbanism și 

autorizație de construire, și atunci va trebui să-i punem în vedere faptul că, i le dăm dar 

cu  avizul vecinilor. 

De ce să nu așteptăm întâi  procedura de ... că o să avem un plan urbanistic zonal 

aprobat care după discuțiile avute, s-ar putea să treacă sau s-ar putea să nu treacă în 

instanță, să aibă acordul vecinilor sau nu.  

De asta spun, că ar fi oportun să ... eu, cel puțin așa aș face, ca să nu mai fie nici 

un fel de discuție între proprietar și vecin, până la finalizare. 

Și putem reveni cu proiectul, când vor veni cu avizul”.  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 21 

voturi „abținere”.  

Se prezinta punctul 53 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind emiterea 

acordului cu privire la modificarea limitelor de proprietate a imobilului situat în 

Focșani, str. Nicolae Iorga nr. 1, județul Vrancea compus din teren în suprafață de 

604,00 mp. și construcție în suprafață de 247,00 mp., T 101, P 5406, 5409, 5410; 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumesc domnule Președinte. 

În sală este și d-nul Cătălin Vrabie, care ne-a explicat ieri despre ce este vorba. 

Eu nu vreau decât să îl felicit și nu numai pe dumnealui ci și pe toți investitorii și 

toți oameni care iubesc Focșani-ul și au puterea financiară să refacă o asemenea clădire 

și să o pună în oglinda parcului care o înconjoară. Prin asta aducând un plus de 

frumusețe și de ce nu, și de confort Municipiului Focșani. 

Referindu-ne la confort, ceea ce cere dumnealui este complet corect, altfel ar fi 

necesar să modificăm integral aleile din parc. Și cu siguranță ne-ar costa și pe noi foarte 

mult. Mulțumesc”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „aș vrea, fiind totuși în sală și 

domnul Cătălin Vrabie …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ieri la comisii invitat fiind și d-nul Cătălin  

Vrabie, a explicat și ne-a explicat  tuturor ceea ce dorește să facă.  

Dar cred că ar fi interesant să vadă și focșănenii ce dorește dumnealui să facă, nu 

să ne abținem înainte de a explica dumnealui  ce dorește să facă acolo, lucru după 

părerea mea în favoarea focșănenilor. 

Un lucru iarăși frumos la care cred că nu ar fi cazul să ne abținem domnilor 

consilieri și colegi PNL. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nule Cătălin Vrabie, vă rugăm”. 

D-nul Cătălin Vrabie – Notar: bună seara. 

Așa cum am spus și ieri la ședința de comisii, am cumpărat acest imobil în 

decembrie 2017, însemnând o construcție de 247 mp. la sol și 604 mp. teren. 

Au apărut și în ultima perioadă, chiar și astăzi am văzut un articol în presă, care 

conțin niște inadvertențe și eu vreau să vi le lămuresc. 

În momentul în care am solicitat certificat de urbanism și am împrejmuit 

proprietatea cu perimetrul pentru șantier, am realizat că proprietatea mea se suprapune 

peste aleile din zona parcului înspre sediul Partidului ALDE și trecerea de la Cuza 

Vodă. 

Se suprapune atât de mult încât practic, blochează acea alee care trece dinspre 

trecerea de pe Cuza Vodă către Piață. 

Eu pot foarte bine să realizez investiția și așa cum este la momentul acesta 

configurată proprietatea. Numai că,  cred că este o oportunitate și pentru mine și o să vă 

explic și de ce, dar și pentru Municipiul Focșani pentru că, prin această reconfigurare a 

limitelor nici eu, nici UAT-ul, nu pierdem sau nu câștigăm nici un mp. de teren. 

Aceeași suprafață de 600 mp. o voi avea și după această reconfigurare, aceeași 

suprafață a parcului o va avea UAT-ul și după reconfigurare.  

Mai mult de atât, prin reconfigurare, practic ce se întâmplă. Actuala construcție 

care oricum se va demola pentru că în urma unei expertize, experții mi-au spus că din 

păcate nu pot utiliza construcția, este deteriorată într-un stadiu atât de avansat, încât nu 

se poate reutiliza.  

Mi-ar fi convenit și mie, din banii pe care i-am plătit pe această construcție să pot 

utiliza construcția și doar să modernizez. Din păcate nu se poate. 

Și atunci soluția tehnică este să o demolez și o voi a reconstrui, așa am solicitat și 

certificatul de urbanism și așa sunt și avizele, o voi a reconstrui exact în formă și în 

volumetria pe care dvs. o știți și astăzi. 

Practic, cineva care nu știe că s-a demolat, va avea în față o Casă a Căsătoriilor 

așa cum a fost ea din anul 1938, construită și până în prezent. 

Singura diferență este că, poziția ei în cadrul celor șase sute patru metri pătrați de 

teren va fi diferită. Și anume: se va alinia la aliniamentul blocului de lângă, și va crea  

astfel un număr de aproximativ 6 locuri de parcare, în spatele ei, care acum nu există. 

Acum dacă vă uitați, și aveți la dvs. la mapă, fotografii. Dacă vă uitați pe 

fotografii, mașinile sunt parcate pe spațiul verde a Municipiului Focșani, care este noroi, 

nu-oi spațiu verde.  

În momentul în care se va reconfigura și se va așeza construcția, aliniată și la str. 

Nicolae Iorga și la blocul de lângă, se va crea posibilitatea de a amenaja 6 locuri de 

parcare.  
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Ce câștig eu, pentru că toată lumea o să se întrebe, domnule, ce vrea Vrabie să 

facă, ce știu eu, alte artificii sau mai știu eu ce! 

Eu câștig două locuri de parcare pe proprietatea mea.  

În momentul de față aceste două locuri de parcare nu am unde să le fac pentru că 

ar trebui să le fac în interiorul parcului, pe suprafața care-mi aparține, din parc. 

În momentul în care se reconfigurează limitele pot ca în zona cuprinsă între Casa 

Căsătoriilor și actualul Muzeu de Științele Naturii, să-mi creez două locuri de parcare 

care, repet vor fi pe proprietatea mea, nu pe proprietatea Municipiului Focșani. 

Mai mult de atât, câștig un flux firesc de circulație prin parc și prin fața Biroului 

Notarial, pentru că acolo va fi biroul meu notarial, către Piață. Flux care, cred că este 

benefic și pentru cetățeni Municipiului Focșani. Altfel, vor trebui să ocolească, și nu 

este o problemă că ocolesc 50 m. sau 100 m. dar, este nefiresc când vrei să o iei către o 

direcție, să faci un ocol de 100 m. doar pentru că acolo nu există o alee. 

Dacă mai sunt întrebări, sunt gata să vă răspund. 

Eu zic că am atins toate aspectele. 

La dvs. la mapă există un material, există o propunere a arhitecților care se ocupă 

de proiect, în care se explică foarte clar, actuala formă a proprietății, a terenului și 

poziția imobilului precum și viitoarea sau propunerea de teren, de formă a terenului și 

propunerea de amplasament a construcției. 

Vreau să menționez faptul că, am obținut toate avizele pentru construire și 

demolare, inclusiv avizul Direcției de Cultură și a Centrului Iași de Cultură, pentru că în 

cadrul procedurii nefiind … construcția nu este monument istoric, încă o chestiune  pe 

care trebuie să o precizez pentru că am auzit ieri, și alaltăieri tot felul de zvonuri. 

Construcția nu este monument istoric, dar se află în zona de protecție a trei 

monumente istorice, e vorba de Muzeul de Științele Naturii,  e vorba de Biserica Sfântul 

Nicolae și e vorba de Casa doamnei doctor Șerbu. Îmi pare rău dar nu rețin denumirea 

ca și monument.  

Și din acest motiv în mod corect mai s-a solicitat avizul Comisiei Zonale pentru 

monumente de la Iași, pe care l-am și obținut. 

Mai ales datorită faptului că aspectul construcției și forma construcției este așa 

cum a fost ea în 1938. 

Dacă mai sunt întrebări aștept cu interes”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „dacă-mi permiteți, și eu aș fi curios să … poate  

colegii de la PNL să ne spună de ce se abțin, sau s-au abținut și acum revin! Vă 

mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „îmi place d-nul consilier Nedelcu că, este foarte 

bătăios dar nu tot timpul pentru astfel de proiecte. 

Ideea este în felul următor. Nu e vorba că ar fi cineva împotriva acestui proiect. 

Ieri domnul Primar ne-a spus că este monument istoric, astăzi d-nul Vrabie a spus 

că nu este monument istoric.  

Bun, noi trebuie să ne clarificăm  pentru acest lucru nu! 

Nimeni nu a spus că este împotriva  acestui proiect dar, eu zic că ar trebui să nu 

ne grăbim, noi cel puțin, nu o să ne grăbim și o să ne abținem de la acest proiect și o să 

discutăm în perioada următoare. Nu este nici o problemă, ne clarificăm”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „de cât termen aveți nevoie, că m-ați 

întrebat la fiecare proiect în cât timp se va termina lucrarea …”. 

 



 63 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… cât termen?  
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „spuneți-ne și nouă ca să știm! ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „au fost alte proiecte care le-ați ținut pentru un 

balcon, un an de zile și nu ați întrebat de termen!”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este răzbunare …”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „… de ce vă grăbiți! Nu este nici o răzbunare. 

Că nu are legătură cu…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Legea talionului da, ochi pentru ochi, 

dinte pentru dinte”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „noi, ca să votăm în cunoștință de cauză, trebuie 

să ne lămurim da! 

Ca să ne lămurim mai trebuie un pic de timp …”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „vă lămuriți acum, d-nul Vrabie tot 

este aici”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mulțumesc”. 
D-nul Cătălin Vrabie – Notar: „bun, mai trebuie un pic de timp.  

Vreau să vă spun că indiferent dacă dvs. aprobați sau nu, eu o să încep investiția. 

Deci timp nu mai există. Dvs. trebuie să vă decideți astăzi.  

Dacă … este dreptul dvs. și rolul dvs. să decideți într-un fel. 

Dacă astăzi nu veți fi de acord, eu oricum mâine am ordinul de începere și voi 

începe lucrarea, mă voi limita la așa cum am eu proprietatea la momentul de față și cu 

asta basta. 

Nu înțeleg ce aspect ar putea fi de lămurit! 

Dacă mă întrebați, pot să vi le spun acum! 

Orice întrebare îmi puneți pot să dau un răspuns.  

Mai mult de atât, cred că la mapă ați avut, zic eu, destule documente. 

Repet, dacă este vreo nelămurire, eu sunt deschis să vă răspund, nu este nici o …  

nici un artificiu, nu este nici o șmecherie, nu vrea cineva să ia ceva de la Primăria 

Municipiului Focșani așa cum a apărut prin presă. 

Vă rog spuneți-mi ce este de lămurit și cu mare drag vă răspund!”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „dacă-mi permiteți. Dragul meu coleg Nicu  

Tănase, ce  vreau eu să spun, nu cred că este nimeni nebun, la modul cel mai sincer  și 

serios, și dumnealui  pe lângă faptul că este și notar, nu cred că poate fi inconștient să 

dărâme un monument istoric. 

 Deci, ce ați vrut dvs. să spuneți acum că nu știți dacă e monument istoric sau este 

…”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… a spus și ieri și azi același lucru…”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… nu cred că este nimeni inconștient să dărâme  

un monument istoric neavând aviz până la urmă …”. 

D-nul Cătălin Vrabie – Notar: „… domnilor consilieri, am avizul de la Comisia 

zonală de Monumentele Naturii, acolo scrie foarte clar, că nu este monument istoric și 

avizul este pozitiv, favorabil. 

Deci, nu se discută faptul că este sau nu este. Aici nu avem loc de interpretare”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnilor colegi, cred că avem tot dreptul să ne 

lămurim prin documente ș.a.m.d.  

Nu trebuie să ne grăbim, haideți, nu are rost să mai insistați”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „răzbunarea…”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule, dvs. sunteți cu răzbunările, nu am 

auzit ce răzbunare … 

Eu țin minte că dvs. v-ați răzbunat …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… cu ce?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „prin diferite proiecte … nu puteau să treacă, 

erați senini, vă uitați la noi …”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… asta este răzbunare domnule 

consilier …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mulțumesc”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „v-a explicat d-nul Vrabie tot, tot, 

tot. …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu avem problemă cu d-nul Vrabie, ci cu ce 

este frumos în Focșani domnule consilier…”. 
D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu aveți probleme cu d-nul Vrabie?”.   

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „încă un lucru frumos în municipiul 

Focșani, oprit și închis din cauza colegilor de la PNL”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „dacă d-nul Vrabie dă drumul la construcție și  

pe aleile care sunt pe proprietatea dumnealui …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu știu de ce insistați”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „construiește două locuri de parcare și blochează  

două alei …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… este oarecum jenant …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „este dreptul dumnealui, este spațiul 

dumnealui”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „e clar că e rea voință și nu este vorba de 

clarificări aici. Și haideți să fim sinceri că nu suntem copii”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „totul este clar, ce să mai …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… de asta am vrut să fac precizarea pentru a  

vedea cetățenii pe cine au votat, și să-i voteze în continuare, pentru că uitați-vă, asta-i 

România în care trăim.  

La nivel declarativ își doresc, totul va fi frumos iar în momentul când trebuie să 

voteze …. 

Aș fi curios d-nule Cătălin Vrabie dacă-mi permiteți …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule consilier, aveți vreun interes? 

Sunteți acționar? ”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „nu domnule …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu, ca să știe cetățenii … dacă aveți vreun 

interes, spuneți …”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… am vrut să vă fac de râs, nimic altceva…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, dacă aveți un interes … de asta sunteți 

bătăios așa …”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… iubitul meu coleg nu mai vorbi …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… spuneți că sunteți acționar … uitați, deja 

sunt suspiciuni în plus …”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… dragul meu…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… sunteți acționar acolo … vedeți că sunteți 

incompatibil dacă sunteți acționar …”. 
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D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… bunul meu prieten, nu mai vorbi  peste mine    

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… faptul că sunteți acționar, sunteți 

incompatibil. Trebuie verificat …îmi pare rău …”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… da … chiar vă rog frumos să vă mai duceți  

…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… grupul dvs. PNL se opune la 

toate proiectele frumoase din Municipiul Focșani. 

Este o clădire nouă, se va face la fel și dvs. vă opuneți!”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „aș vrea să ne răspundeți domnule consilier, fost  

consilier, dacă pe vremea mandatului dvs. era tot același circ cum este acum. Vă 

mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Nedelcu, dvs. faceți interviu acum?”. 
D-nul Cătălin Vrabie – Notar: „mă puneți într-o situație …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „sunteți ziarist sau ce sunteți? Văd că luați 

interviu!”. 
D-nul Cătălin Vrabie – Notar: „domnilor consilieri,  eu nu vreau sub nici o formă 

să fiu pus într-o situație delicată. 

Sunt un cetățean al municipiului Focșani, indiferent ce funcție am avut  înainte 

sau nu. 

Am venit extrem de deschis către Consiliul Local cu o propunere.  

Nu mi s-a adus până acum nici un argument care să justifice o luare de poziție 

negativă. Dacă mi s-ar aduce poate aș înțelege. 

Vorbim de asocieri, interese ș.a.m.d.!  

Domnule consilier,  la un birou notarial nu pot exista acțiuni, nu pot exista părți 

sociale. Acolo sunt doar eu proprietar că este cabinet notarial. 

Am declarat și în documentația pe care am depus-o la Primărie și nu e doar 

declarație, scrie în solicitarea de certificat de urbanism și autorizație de construire, care 

va fi funcționalitatea acelui spațiu. Și scrie și acolo că va fi birou notarial. 

Cred că nu există așa ceva,  având în vedere faptul că în momentul ăsta plătesc 

chirie unde am biroul, cred că nu este nici o suspiciune asupra activității care se va 

desfășura acolo.  

Dacă dvs., prin votul pe care îl veți da veți considera că această propunere nu 

merită susținută, e dreptul dvs. Eu nu fac decât să vin cu solicitarea și dvs. în funcție de 

ce considerați, aia faceți. 

Mai mult de atât, nu am ce să spun. Mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 13 

voturi „pentru”  și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuț Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi.  

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „din păcate proiectul nu a fost 

aprobat. Grupul PNL din nou s-a abținut la tot ce este frumos pentru Municipiul 

Focșani”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este o răutate nativă ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, continuăm această 

ședință!” 

  Răutate nativă este din partea dvs., că ați avut tot felul de chestii din astea ...”. 
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  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... acuzații nefondate ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... domnule Președinte, continuăm această 

ședință sau plecăm?”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este răutate, răzbunare ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... răutate este din partea dvs.  domnule ... ”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... de ce? Că nu și-a luat d-nul Gheoca 

...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... domnule, este problema dvs. de ce suferiți. 

Nu-i problema noastră. Văd că aveți suferință mare”. 
  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... d-nule Gheoca, ați adus în discuție 

subiectul dvs...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... ce discuție domnule ...”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... era vorba clar de balconul pe care l-a  

luat d-nul Gheoca ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... așa spuneți dvs.?”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... bine domnule, foarte frumos”.    

 D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „l-am luat ilegal domnule?”. 
  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„.. a fost votul consilierilor ...”.  

 D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „... păi vedeți, după trei luni.  

 Dar nu am eu o problemă cu ...”. 
  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... sau vreți altceva la schimb?  

  Spuneți ce vreți la schimb!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „noi nu suntem cu nici un schimb ...”.  

 D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „... era vorba despre balconul ...”. 
  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„... tot felul de acuzații care au apărut în 

presă ... că la presa plătită de d-nul Ion Ștefan și de tot felul de ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... haideți ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... lăsați să audă oamenii. Suntem 

sătui de astfel de amenințări d-nule Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „haideți domnule Primar, că aveți coșmaruri ...”. 
  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„... nu am coșmaruri, coșmaruri aveți dvs.”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „de asta am stat patru ore la ședință, 

că nu ați avut coșmaruri!”. 

D-nul consilier Dan Buzoi pentru câteva minute părăsește sala de ședinte. 

Se prezinta punctul 54 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat 

pe următorii 2 ani;  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu 12 

voturi „pentru”  și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuț Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 152.     

Se prezinta punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea unui 

președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei 

luni, începând cu luna aprilie 2018; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „îl propun pe d-nul consilier Mihai 

Nedelcu”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „îl propun pe d-nul consilier Ionuț Filimon din 

partea PNL-ului”.  

Nu mai sunt alte propuneri, se supune votului deschis spre aprobare propunerea  

Preşedintelui de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu, pentru ca, pe o perioada de 3 luni, 

începând cu luna aprilie 2018, d-nul Mihai Nedelcu să fie următorul preşedinte de 

şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani.  

 Se supune la vot propunerea Preşedintelui de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu, pentru 

ca, pe o perioada de 3 luni, începând cu luna aprilie 2018, d-nul Mihai Nedelcu să fie 

următorul preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani şi se 

adoptă cu 13 voturi „pentru” și 7 voturi „abținere” partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

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

Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, devenind 

hotărârea nr. 153. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”nu se face vot secret?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „nu se fac buletine de vot domnule 

consilier, nu s-a făcut niciodată.  

Aveți două mandate până acum, sau trei. Câte aveți?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”când este vorba de persoane se face vot secret”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „nu domnule consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”sunteți sigur?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule Secretar, explicați-i vă 

rog, că are atâtea mandate și nu știe ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”... văd că sunteți foarte veseli. Îmi place!”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „de ce nu!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”cred că aveți de ce!”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „v-ați făcut de râs acum!”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „deși aș avea 

calitate să mă refer la numărul de mandate, nu o fac. 

Doar fac trimitere la raportul pe care l-am depus în susținerea acestui proiect de 

hotărâre. Și menționează negru pe alb în acest raport, că se face vot deschis a majorității 

consilierilor locali în funcție. 

Este excepție când este vorba de alegeri cu privire la persoane”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”excepție!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „este excepție domnule ... înțelegeți 

cuvântul excepție!”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „art.9, alin.1 din 

Ordonanța nr.35 domnule consilier, unde vorbește de Regulamentul cadru de organizare 

și funcționare a Consiliului Local. Vot deschis”.  
D-nul consilier Dan Buzoi  revine în sala de ședințe.   

Se supune la vot propunerea d-nului consilier Neculai Tănase, pentru ca, pe o 

perioada de 3 luni, începând cu luna aprilie 2018, d-nul Ionuț Filimon să fie următorul 

preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani şi şi nu se adoptă 

cu 8 voturi „pentru” și 13 voturi „abținere” partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Costel Bîrsan, Marius Eusebiu 
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Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel 

Gongu, Mihai Petruț și Daniel Ungureanu. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „felicitări domnule Președinte, și 

succes mult”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:  „scurt, așa o glumă cât să se supăre d-nul Nițu. 

Un principiu democratic, spune că două mandate sunt suficiente. După două 

mandate, am spus un principiu democratic, nu o lege, sau o regulă, după … d-nul 

Secretar se uita lung la mine, să mă întrebe ce lege invoc. 

Deci un principiu moral democratic. Două mandate sunt suficiente. Dacă se 

depășesc două cu o pauză, este principiu lui Putin.Munțumesc”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”vai …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:„… aveți curajul să spuneți care-i principiul lui 

Putin ?  

Aveți curaj ?”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:  ”de ce nu !”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „vă ascult !”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:  ”vă dau în scris”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: ”în 30 de zile nu !”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„ vă mulțumesc mult domnule 

consilier pentru acest proverb interesant”. 

Se prezinta punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind posibilitatea 

achitării în rate a taxei de parcare pe raza municipiului Focșani și a rezervării pe 24 de 

ore a locului de parcare pentru persoanele fizice;  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vă mulțumesc domnule Președinte de  

ședință. 

Văd aici, am rămas un pic … nu știu … dar, o persoană fizică să rezerve pentru 

24 de ore, chiar dacă în acest proiect este trecut să se plătească o  taxă mai mare. 

Eu de obicei, mă duc plătesc telefoanele, de exemplu la … într-un loc. 

Dacă  eu ies de la serviciu la 4:30 la 16:30, unde mai poate parca acea mașină, vă 

rog să-mi spuneți și mie colegi consilieri PNL, inițiatori de proiect, eu nu am unde să o 

parchez! În Bulevard, pe Bulevard! 

Acum să vii cu 24 de ore, deja nu sunt de acord cu … ca cetățenii să se plătească 

… să-și rezerve loc! 

Dacă unul pleacă trei luni din țară, nimeni nu are voie să parcheze pe locul lui!  

Corect da!  

Acum, să rezervi 24 de ore, în condițiile în care nu avem locuri de parcare în 

orașul Focșani, nu știu!  

Răspundeți-mi și mie la întrebare!  

Unde-i logica!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, e un tarif preferențial să spunem așa nu!  

Dacă omul plătește, credeți că or să fie buluc așa, cu 24 de ore!”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „domnule consilier, eu plătesc taxă un leu 

cincizeci la Parking. Dar vreau să găsesc  un loc de parcare, la asta m-am referit eu. 

Dacă el își rezervă 24 de ore și 8, 10 ore, 8 ore, plus 9 ore, plus drumul …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu vă spun  …”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… este liber, eu unde mai parchez!”. 



 69 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu vă spun că toată lumea își va lua un astfel de 

abonament. 

Or să fie câțiva oameni care au niște motive obiective. Poate omul …vrea ca tot 

timpul să aibă parcarea liberă. Astea sunt cazuri, zic eu excepții!”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „nu o luăm cu excepții, cu regulile astea! 

Pentru că nu avem unde să parcăm. 

Domnule Primar, în parcările unde sunt agenți economici foarte mulți da, 

domnule, acolo ar trebui scoasă … vin plătesc, nu stau 5-6 ore! 

Mă duc îmi plătesc abonamentul la telefon și plec. Stau un sfert de oră, 20 

minute! 

Vin la unități de învățământ, la fel, este aceeași problemă. 

Părinții nu-și pot lua copiii, deoarece parchează pe locurile altora. Vă 

mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 8 

voturi „pentru”, 12 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Costel Bîrsan, Ionuț Mersoiu, 

Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel 

Ungureanu și 1 vot „împotrivă” din partea d-nului consilier: Marius Eusebiu Iorga.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „văd că se vine cu propunere … stimați 

colegi, eu nu am înțeles nimic din proiectul acesta. 

Nu am înțeles din ce motiv, se vine cu o propunere de majorare de tarif.  

O majorare de tarif, care în regulament este gratuit. Simplu.  

Dacă eu am mașina în parcarea mea cu plată, de la ora 17:00 la ora 8:00 

dimineața, doar dacă o găsesc ocupată, atunci vreau să fac sesizări. 

Pot să fac sesizări, dar în rest dacă eu las mașina 24 de ore din 24, nu plătesc nici 

o taxă suplinmentară”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Primar, asta este pentru o porțiune din 

zi, din 24 ore. Tocmai de aceea …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dvs. nu ați înțeles …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… tocmai de aceea cred că nu vor fi foarte 

mulți …”.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dvs. nu ați înțeles. 

În parcarea de reședință pot să îmi las mașina în 24 de ore din 24. Plătesc o taxă 

de parcare de 140 lei, cât ați stabilit dvs. 

În situația în care, eu vin acasă în intervalul orar 17, 8 dimineața, atunci am 

dreptul să solicit eliberarea locului de parcare. În rest, parcarea respectivă poate să fie 

ocupată de oricine. 

În schimb dacă las mașina acasă, nu-mi  cere nimeni să mi-o mă dau la o parte ca 

să parcheze altcineva acolo. Și este gratis.  

Adică, noi vrem să punem niște taxe așa, pe spatele cetățenilor … când e vorba să 

pună … să propunem noi niște taxe, wow, ce taxe se propun, dar când propun domnii 

PNL, este foarte elocventă …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Primar, mă uit la dvs. câtă răutate 

pentru niște proiecte de la PNL …”.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu sunt proiecte …”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„… răutate când vreți să băgați taxe 

mari …”.  
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  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… să pui practic oamenii pe drumuri 

pentru o taxă de 140 lei pe an, de patru ori să vină să își plătească acea taxă, în rate 

egale …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu-i obligă nimeni domnule … nu-i obligă 

nimeni … este pur opțională …”.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ați citit raportul, în 2016 când era 

posibilitatea să plătească în două tranșe, au plătit doar 5%! 

Pentru ce punem chestiunea asta! Să facem documente în plus la PARKING”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ca să ajutăm oamenii să plătească …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„… mai mult …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… credeți că toți au salariul dvs.?  Sunt oameni 

care sunt și amărâți!”.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în funcție de salariul meu, aveți și dvs. 

indemnizația”. 

Punctul 57 de pe ordinea de zi:   proiect de hotărâre privind identificarea și 

amenajarea unui spațiu aparținând domeniului pubic pentru deschiderea unui centru de 

caritate pe raza municipiului Focșani, a fost retras de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul 58 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 

stimulent financiar în cuantum de 2000 lei/familie, pentru tinerii care se căsătoresc; 

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ d-nule consilier Tănase, vreau să vă 

felicit pentru acest proiect și pentru viteza cu care l-ați prezentat. 

Este vorba de o lună, pentru că domnul Primar, era pe masa dumnealui și la 

mapă, în pregătire, bineînțeles, pentru luna viitoare același proiect”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „wow...”.  
D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „…eram sigur că nu o să mă credeți, și o să 

vă demonstrez cu argumente pentru că o să trebuiască să fac niște amendamente la acest 

proiect. Nu este complet. 

Oricum, felicitări, este un proiect sănătos, un proiect foarte  bun care susține, 

sincer, tinerii care vor să se căsătorească, e un impuls, și un stimulent cu adevărat. 

În primul rând, nu s-a gândit nimeni de unde o să luăm banii!  

Nu ați adus un argument! 

Și de aceea primul articol la proiectul dvs. și primul amendament e o completare 

și anume: 

Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru tineri care se căsătoresc în 

cuantum de două mii lei. Și completarea:  

          Se completează: 

ART.1 “Cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinaţie”. 

Mai departe.  

Doar din motive strict obiective și pentru a nu da curs unui aflux nedorit de tinerii 

interesați doar de acest stimulent în municipiul Focșani, și  nu a transforma Focșani-ul 

într-un Los Angeles al căsătoriilor vă propun următorul, al doilea amendament și anume 

articolul 2 care se modifică. 

          Se modifică: 

ART. 2 

Tinerii vor îndeplini următoarele condiţii: 

- Ambii soţi să fie la prima căsătorie; 

- La data căsătoriei ambii soţi să aibă vârsta cuprinsă între 18-30 de ani și  
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domiciliul stabil în Focşani, nu reședință. Clar. 

 Nu, scrie reședință. Oricine poate să își facă o viză de flotant în Focșani. 

O să vedeți că sunt niște argumente foarte plauzibile, nu plauzibile. 

Și articolul 3, vă rog să mă credeți că suntem întru-totul de acord cu consolidarea 

familiei și trebuie să ținem cont de un lucru foarte important, familia este celula de bază 

a societății. 

Și ținem foarte mult la ... aveți vreo problemă ... ce Dumnezeu, mereu mă 

întrerupeți.  

Se adaugă:  

ART. 3  

Stimulentul financiar va fi acordat după împlinirea unui an de la încheierea 

căsătoriei, cu respectarea următoarelor condiţii: 

- Ambii soţi să facă dovada cu adeverinţă eliberată de SPCLEP, a domiciliului  

stabil fără întrerupere în municipiul Focşani; 

- Cel puţin unul dintre soţi să facă dovada cu adeverinţă că a avut locul de 

muncă, fără întrerupere, pe raza municipiului Focşani. 

Se adaugă: 

ART.4. Prevederile hotărârii de mai sus, vor intra în vigoare pentru căsătoriile 

încheiate începând cu data de 01.04. 2018. 

Deci, foarte clar, nu avem nimic împotrivă, dar toate argumentele sunt extrem de 

concludente. Vă mulțumesc”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ceea ce spuneți dvs. să-i dați la un an de la 

căsătorie două mii lei, nu …”.  
D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „…da”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu unul de exemplu, pot să fiu de acord  

într-un anumit punct de vedere. 

Dar eu zic că mai corect era, ca omul, persoanele respective să se bucure în 

momentul acela,  și-i dăm spunem o mie lei când se căsătoresc, și încă o mie lei după un 

an. Cred că ar fi fost mult mai … să se bucure în momentul ăla … așa așteaptă un an 

…”.  
D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … asta înseamnă că sunteți de acord  cu 

amendamentele pe care le-am adus …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dvs. le înjumătățiți, nu noi. 

Noi am zis să le dăm atunci să se bucure cuplul de tineri căsătoriți nu! 

Îi dai după un an de zile …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… s-ar putea să nu mai fie cuplu după un 

an de zile …”.   
D-nul consilier Neculai Tănase:  „… am înțeles, dar îi dăm zece cu zece … o mie 

cu o mie! 

Am înțeles logica, dar eu zic că ar trebui dat și … să se bucure și el …”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … nu am vrut să fiu Gică Contra, dar 

uitați, mai este o chestiune pe care nu v-am relatat-o. 

S-a constatat în urma unui studiu, în ultimii ani în România,  căsătoriile încheiate, 

se  destramă foarte rapid în jurul la 27% dintre căsătoriile încheiate astăzi, nu prind anul 

viitor. Deci până într-un an. Căsătoriile până într-un an … după primul an de căsnicie. 

Rata divorțului din primul an de căsnicie a crescut la 27 …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „…  domnule consilier, faceți un 

amendament și supunem la vot”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „păi, eu ce amendament să fac … am făcut deja 

acolo! 

Ce să facem? 

Este proiectul nostru. 

Ați făcut acolo un amendament că trebuie să fie … să muncească, sau nu știu …  

Și dacă sunt studenți? Nu mai iau bani? 

Aici nu mi se pare corect. Trebuie să …  

Bun, sunt de acord cu ce spuneți dvs. e … are o logică și asta ! 

Ar trebui să băgăm și studenții”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ eu nu știu dacă sunt doi studenți care au 

de gând să se și căsătorească!”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu sunt de acord cu ce spuneți, cred că este 

posibil dar, trebuie să băgăm și studenții aici. Mai ales, eu zic că este foarte important  

pentru ei, au nevoie de bani studenții. 

Adică în categoria aceia de oameni care au un loc de muncă și muncesc. 

Eu sunt de acord cu chestia asta, e corect,  să băgăm și studenții!”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ bun, la articolul 3 cel puțin unul dintre 

soți să facă dovada cu adeverință că a avut locul de muncă fără întreruperi pe raza 

municipiului Focșani. 

Fac excepție studenții care fac dovada neîntreruperi … 

Fac excepție de la acest articol studenții care fac dovada neîntreruperii studiilor”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:”  și elevii …”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … elevii! Care elevi? 

Cum domnule, sunt tineri care se căsătoresc în clasa a XII-a? 

Să stea la părinți acasă! 

Nu, nu sunt de acord. 

Deci, am adăugat la amendament, la articolul 2, fac excepție studenții …”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu v-aș mai ruga să mergem și pe varianta 

aceea cu o mie la căsătorie și o mie după un an”. 
D-nul consilier  Emanuel Gongu: „domnule Viceprimar, am observant încă o  

chichiță.  

Dacă persoana respectivă, unul din soți, din viitorii soți are peste 30 de ani, ce se 

întâmplă? 

Trebuie să menționăm clar acest lucru. Măcar unul din soți să aibă … 

Sunt persoane care au … la care diferența de vârstă în căsătorie este mai mare de 

10 ani!”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ ambii”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ambii! 

Păi, aici venim cu … am înțeles dar, ce vină are …”. 

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … d-nule Gongu, la 30 de ani nu mai 

suntem tineri …”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… păi, și dacă soția are 23!”. 

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ asta-i treaba lui. 

Și eu când m-am căsătorit nevasta mea avea 19 ani!  

Și eu aveam, nu spun ce vârstă!”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu: „încă o problemă sesizată, dacă-mi permiteți,  

mulțumesc.  

Dacă-mi permiteți stimați colegi, vă mulțumesc, încă o problemă sesizată este 

suma de două mii lei. 

Este mica, este mare, suma, zic?”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ dacă … vă dați seama, dacă nu am 

modificat suma și am fost de acord cu colegul Tănase, este o sumă bună. E ok!”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ bună.  

Sunt de acord cu dvs.  

Sunt persoane în sala asta care, într-un an de zile nu au câștigat două mii de lei.  

Acum să mă ierte Doamne-Doamne … da, un coleg de-al dvs. a câștigat o mie 

cinci sute de lei într-un an de zile …”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … îi propun să se însoare …”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… chiar, nu este căsătorit colegul dvs., să  

știți! 

Ideea este următoarea, aș propune o perioadă de 3 ani!   

Pentru că odată, dacă nu câștigi două mii de lei, într-un an, te căsătorești și apoi 

divorțezi și trei ani, te obligă să stai”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… pentru prima căsătorie …”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… am înțeles. 

Încă o chestie, ar trebui să  motivăm totuși, dăcă tot vrem să trăiască în spiritul 

familiei, am avut un preot astăzi, căruia, eu unul nu i-am acordat, nu am vrut să-i acord 

acea sumă de două milioane de lei, douăzeci de  de miliarde, m-aș gândi să premiem 

domnule Primar și bătrânii care împlinesc cincizeci de ani.  

Nu doar cu 500 lei, să ridicăm suma și la ei. Dacă ne gândim la tineri, să ne 

gândim și la bătrâni, că ei au mai multă nevoie.  

Tinerii sunt mai în forță, mai au chef de muncă, bătrâni săracii … 

Deci ar trebui să ne gândim și la … nu numai la căsătorie, pentru că este mai 

frumos să trăiești zeci de ani decât să te însori să stai … și după aceea să …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „mulțumim domnule consilier, o să 

ne gândim și o să …”.  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vorbesc în calitate de reprezentant legal care  

observ câte divorțuri se întâmplă în primii ani de căsnicie. 

Deci să-i motivăm pe cei ce rămân mai mult în …”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu unul sunt de acord cu modificările care 

au fost aduse. 

Aș vrea, dacă o să ajungem la o înțelegere, să dăm cei două mii de lei, o mie când 

s-au căsătorit și o mie la un an!”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „domnule Președinte, s-au iscat aici multe 

Amendamente.  

Părerea mea, prima am reținut și de la comisie ieri, că nu sunt bani. 

Eu nu-mi aduc aminte ca în bugetul pe 2018 să fie prevăzute asemenea sume! 

Domnilor, haideți să nu mai dăm răspunsuri fiecare așa că … ”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … începutul anului viitor …”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „… ați spus de la 1 aprilie 2018 parcă!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „de la 1 aprilie 2018, care împlinesc un an 

…”. 



 74 

D-nul consilier  Radu Nițu: „… domnule suntem de acord … eu zic să ne  

întâlnim …  

Părerea mea personală este următoarea: mai avem un an de zile nu, haideți să 

gândim foarte bine aceste lucruri astăzi, aceste amendamente, acest proiect și-l votăm 

luna viitoare.  

Să terminăm odată, mai dăm o mie, mai lăsăm o mie!”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ce-i neclar ca să votăm luna viitoare!”.  
D-nul consilier  Radu Nițu: „păi nu sunt puse de acord niște lucruri aici …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi, ne-am pus de acord …”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „… domnule, studenți sunt toți acum în țară …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… domnilor consilieri, eu zic așa, 

să supunem la vot amendamentele spuse de d-nul Viceprimar Marius Iorga, și apoi 

votăm proiectul  … și amendamentul dvs. dacă este amendament sau un amendament 

făcut de un coleg de-al dvs.”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „fac și eu un amendament, la amendamentul  

d-nului Iorga”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „să-l auzim!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„să se elimine sintagma cu încadrarea în bugetul 

alocat cu această destinație …”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „… domnule, omul acesta … domnule, nu-

ți dai seama ce vorbești! 

Era vorba de bani, de unde luăm banii! 

Asta înseamnă clar, automat alocarea în bugetul local, e vorba de anul viitor, o să 

alocăm o sumă de bani, tot cu acordul nostru al consilierilor pentru această destinație.  

Este obligatoriu. Sintagma asta este obligatorie în proiect”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „cu condiția încadrării în bugetul alocat …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… dar ce buget? 

De unde să știm noi câte cupluri se căsătoresc domnule …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… cu încadrarea în bugetul alocat. 

Dar, poate nu alocați bugetul”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ este obligatoriu …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan:„… hai să scrim aici obligatoriu”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ … dar nu poți să scrii obligatoriu …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… o hotărâre este obligatorie 

domnule consilier”. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței  pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte.  

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius-Eusebiu Iorga, se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ca suma plătită către tinerii căsătoriți să fie o 

mie lei în momentul în care s-au căsătorit și încă o mie  lei după un an. 

Repet, haideți să le dăm posibilitatea să se bucure și ei în momentul acela, nu 

după un an. Este ca și cum îți ei ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „domnule consilier, să știți că sunt foarte  

multe cupluri care fac căsătorie de conveniență! 

Au făcut nunta, își împart banii și se despart. 

Cunoașteți și dvs., aveți un caz aproape de dvs., nu aici, în sală zic! 
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A făcut nunta, după ...”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... dvs. credeți că ei se căsătoresc pentru o mie 

de lei? 

Haideți domnule, ce Dumnezeu, vorbim cu nebunii? 

Acelea sunt excepții care fac ... pentru o mie de lei, sunt excepții. 

Haideți să discutăm despre toată lumea, nu despre doi, trei excepții care sunt 

nebuni ... pentru o mie de lei”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „supunem la vot amendamentul 

dvs., ce nu ați înțeles?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu vreau să vă conving, nu ...”. 
Revine în sala de ședințe d-na consilier Lauriana Ailincuței. 

Se supune la vot propunerea d-nului consilier Neculai Tănase şi nu se adoptă cu 8 

voturi „pentru” și 13 voturi „abținere” partea d-nelor consilier: Mariana Miron, Valerica 

Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Costel Bîrsan, Marius Eusebiu Iorga, 

Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, 

Mihai Petruț și Daniel Ungureanu.       

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptat cu 21 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 154 .    

Se prezinta punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ca 

persoanele care cumpără locuințe ale ANL cu plata în rate să poată lua în spațiu alte 

persoane;  

D-nul consilier Emanuel Gongu: „mulțumesc domnule Președinte, după cum s-a 

scris și în ziare, Primăria prin Corpul de control, a efectuat diferite verificări la blocurile 

ANL și sau constatat probleme. Într-un cuvânt, subînchirieri. 

Acum, eu aș gândi așa, dacă se subînchiriază este normal ca proprietarul să ceară 

cumpărarea apartamentului respectiv și să … practic să-și plătească ratele din 

subînchiriere, din ceea ce primești de la chiriaș nu! 

Eu trebuie să gândesc pe mai multe planuri domnule Primar, trebuie să gândim și 

pervers, pentru că oamenii în ziua de azi sunt perverși …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... vă referiți la domnul Primar!”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „nu”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „am pretenție la dvs. totuși”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „ m-am gândit eu așa.  

Deci, proprietarul, titularul apartamentelor ar putea să-și plătească ratele la 

Primărie, la ANL, cu ceea ce primește de la chiriașul de nedrept practic da! Ceea ce nu 

ar fi tocmai corect!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „să vă spun cazurile care pot fi pentru ceea ce 

am cerut aici în proiect …”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cazul Cristi Irimia”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „ domnule Primar, putem să fim serioși! 

Eu vreau să fim serioși acum. 

Spuneți, ce a făcut Cristi Irimia? 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „a cumpărat apartamentul și vrea să …”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Primar îmi dați voie să explic și după 

aceea spuneți și dvs. la urmă cauzele pe care le știți …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… știu …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… foarte bine. 

Eu vă spun așa. 

De exemplu, un tânăr sau o tânără, căsătorită nu, la un moment dat are un prieten 

sau o prietenă, chiar nu poate să vină cu persoana respectivă acasă?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vine și face act aditional la …”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „stați domnule un pic că aici nu suntem în 

Trasnistria domnule …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… domnule consilier, are posibilitatea 

să vină să facă act adițional la contractul de închiriere cu dovada unui document de stare 

civilă”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „ bun, ok. 

Dacă dvs. spuneți că așa este, așa este! 

E cineva care își ia mama, care a rămas singură, a murit soțul și o ia … chiar așa 

nu putem să înțelegem un lucru din acesta?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Ba înțelegem foarte clar. Dar sunt situații 

în care mama stă acolo iar fiica, stă în altă parte!”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Primar, noi discutăm de cei care au 

început să își cumpere apartamente nu? 

Dvs. dacă vă luați o mașină în leasing de exemplu, ce faceți, așteptați să o plătiți 

și după aceea o folosiți? 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nici apartamentul nu este proprietatea 

respectivului, este …”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „stați un pic. Deci dvs. îl folosiți și nu vă 

întreabă nimeni dacă ați mai urcat pe cineva mașină sau nu. 

Deci, cam ăsta este cazul. 

Eu vorbesc de un caz omenesc, normal. 

Deci nu discutăm acum … că hai să fim împotrivă.  

E treaba dvs. ce faceți! 

Eu vă dau niște cazuri omenești, normale care se poate întâmpla oricărui tânăr 

care stă în ANL. Și nu vreau ca să fim restrictivi,  să fim comuniști!  Hai domnule că nu 

ai  ce să cauți acolo …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este prevedere legală. 

Noi facem o excepție de la prevederea legală, prin această …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... hai domnule, nu vă mai băgați în vorbă, 

sunteți împotriva … duceți-vă să plângeți în altă parte nu aici!”.  
D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Stimați colegi,  d-nul Tănase din punctul meu  

de vedere are dreptate. 

În momentul în care cineva își cumpără locuința, chiar dacă o plătește în rate, este 

locuința lui proprietate, și face acolo ceea ce dorește. 

Repet, dacă și-o plătește în rate este locuința lui și are dreptul să facă ceea ce 

dorește acolo. În sensul, de a aduce în acea locuință pe cine dorește și când dorește …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… da, dar până o achită nu are voie 

…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Viceprimar …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… după ce o achită este a lui da!”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Nu ați înțeles dvs.  

Cumpără apartamentul sau îl ia în leasing? 
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Deci, ceea ce spuneți dvs. este o procedură de leasing. 

Deci, nu ești proprietarul mașinii decât după ce ai achitat ultima rată! 

Eu știu că apartamentele la ANL,  se vând, nu se închiriază în leasing!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „se vând cu plata în rate”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „și după prima rată ești proprietar la 

apartament, așa spuneți dvs.?”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, este proprietar înainte de a  

plăti prima rată … 

Mai este d-nul Vrabie aici? 

D-nule Vrabie, nu vreți să ne lămuriți? Sunteți notar”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Nici la ANL nu te întreabă nimeni 

dacă vine cineva să bea o cafea la tine …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… domnule Vice, în momentul în care a semnat 

contractul de cumpărare, respectiva persoană e proprietar domnule. Ne întoarcem înapoi 

în comunism?”. 

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ne certăm de pomană. 

Domnule Președinte, domnule consilier Bîrsan, domnișoară iar vorbiți 

neîntrebată! 

Deci, contractul într-adevăr se semnează, dar sunt niște clauze în acel contract pe 

care, domnul consilier, colegul meu cel drag nu le știe. 

El va fi proprietarul acelui apartament, imobil, ce Dumnezeu o  mai fi, garsonieră, 

ș.a.m.d., în momentul când achită ultima rată. Până atunci, chiar dacă vrea să își pună un 

boiler sau o centrală vine și cere permisiunea proprietarului”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu există așa ceva”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ba da. Este foarte clar și este foarte 

legal”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnilor colegi, haideți vă rog eu frumos să 

demonstrăm înainte de  … să demonstrăm că suntem deschiși, că nu suntem comuniști. 

Nu aveți decât apucături din acestea vechi! 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte. 

Voiam doar să spun că, referitor la acest proiect cel care cumpără cu plata în rate 

se numește promitent cumpărător. 

Așa cum spunea domnul Vice că nu are dreptul, ba da are dreptul. Iar Primăria 

rețineți încă o data, la ANL-uri nu este proprietar. Proprietar este Ministerul Dezvoltării 

prin Agenția Națională de Locuințe. 

Așa că, referitor la ce spuneți, oricine, cum ați spus și dvs. domnule Vice, poate 

să vină în locuință să bea cafea, să ude florile, poate să plimbe cățelul, să șteargă 

geamurile, ați înțeles! 

Deci chiar are drept. Are dreptul să facă acest lucru și înt-radevăr până la ultima 

plată a … plății ultimei rate, atunci într-adevăr se încheie contractul definitiv și devine 

proprietar. Dar până atunci este promitent cumpărător, așa se numește, și dacă domnul 

Notar aici de față, poate să confirme lucrul acesta. Mulțumesc”. 

D-nul Cătălin Vrabie – Notar: „ pot să infirm, nu să confirm”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Deci, nu aveți dreptate …”.  

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „… eu vreau să fiu mai direct, cu riscul să 

deranjez pe unii colegi. 
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E clar pentru mine și cred că și pentru dvs. dar poate nu are nimeni curajul să o 

spună. 

E clar că acesta este un proiect da, dar nu al nostru. Este o modalitate de a închiria 

la terță parte, garsoniera sau apartamentul respectiv cu temei legal, ce să o mai …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ … dacă-mi permiteți, nu vreau să fiu răutăcios 

dar, având în vedere că aceste ANL-uri au un regim special, în sensul că, s-au în scris 

când erau mai tineri, au obținut acestă locuință, au venit și alții după, dar nu au avut 

același noroc.  

Eu aș propune ca, cei care subînchiriază aceste apartamente să nu aibă dreptul, să 

li se ridice dreptul de a putea cumpăra aceste apartamente, dat fiind faptul că au abuzat 

de niște avantaje de care au  beneficiat în trecut. Vă mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 9 

voturi „pentru”, 12 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței,  Marius Eusebiu Iorga, Ionuț 

Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai 

Petruț și Daniel Ungureanu.   

Se prezinta punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărîre, privind avizarea 

schimbării denumirii obiectivului de investiții situat în Aleea Stadionului nr.2, 

Municipiul Focșani, din „Bazin de înot polo – Baza Sportivă”, în „Bazin de înot 

didactic – Baza Sportivă”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Voiam să vă spun că acest proiect nu are nici 

un caracter de urgență, așa că noi nu o să ... o să ne abținem de la acest proiect. 

Nu-i nici o urgență că-i schimbați denumirea! 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „v-ați abținut și de la prezența la invitația 

... aveți toți servici! 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „ne-au invitat la ora 10,45 și apoi,  au schimbat-

o ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... da, așa s-a întâmplat”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „și noi avem problemele noastre ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „sigur”.  
D-nul consilier Mihai Nerdelcu:  „da, dar cei fără ocupație puteau să vină”. 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu  12 

voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și  Costel 

Bîrsan ,  devenind hotărârea nr. 155.  

Se revine la proiectele cu buletine de vot. 

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

măsuri pentru demararea procedurii de selecție pentru doi membri în consiliul de 

administrație la S.C. ENET S.A. Focșani; 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

D-na Diana-Sorinela Buică            15                 0                                6 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte. 
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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. 156.  
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

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

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

D-na Raluca-Tatiana Dan   12           0     

D-nul Gheorghiță Berbece     8                          0   1 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte. 

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

voturi „pentru” şi 6 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon,  Dan 

Buzoi, Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 157.   
 Se prezintă  Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi:  

1. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Direcției de Dezvoltare Servicii  

Publice Focșani; 

2. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Serviciului Public Comunitar de  

Evidență a Persoanelor Focșani; 

3. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Poliției Locale a municipiului  

Focșani; 

4. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Serviciului Public Creșe din  

municipiul Focșani; 

5. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Teatrului Municipal Focșani; 

6. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Ansamblului Folcloric „Țara  

Vrancei”; 

7. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”  

Focșani; 

8. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Focșani 

2007; 

9. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al SC TRANSPORT PUBLIC SA 

Focșani; 

10. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al CUP SALUBRITATE SA Focșani; 

11. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Administrației Piețelor Focșani SA; 

12. Solicitarea consilierilor locali Buzoi Dan, Drumea Alina-Ramona, Ciocoeaș  

Laura, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Alin, Tănase Neculai, Gheoca 

Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12324/2018 privind programul de întreținere a 

spațiilor verzi în colaborare cu persoane fizice din municipiul Focșani; 

13. Solicitarea consilierilor locali Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Ciocoeaș  

Laura Mihaela, Gheoca Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12171/2018 privind 

bugetarea participativă; 

14. Solicitarea consilierilor locali Buzoi Dan, Drumea Alina-Ramona, Ciocoeaș  
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Laura, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Alin, Tănase Neculai, Gheoca 

Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12323/2018 privind redenumirea Parcului Olandez 

(Bahne, lângă clădirea CEC) cu numele „Parcul Mircea Ionescu Quintus”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Voiam să mă refer la Piața SA. 

Oricum, vreau să mulțumesc aparatului Primăriei sau aparatului Consiliului Local 

care mi-a înmânat doleanța mea din ședința trecută. 

Mulțumesc mult celor care s-au ocupat pentru că și atunci mi s-a părut incompletă 

relatarea celor de la Piață. 

Au prezentat o cifră și atât de realizări sau nerealizări, fără să spună celelalte 

compartimente sau ce alte unități subordonate Primăriei. 

La fel, acum am sesizat că Administrația Pieței a făcut un raport de activitate 

foarte sumar din două pagini în care de fapt, nu sunt decât patru tabele în care spun niște 

indicatori economico-financiari care ... mă scuzați domnule Primar, fiind de specialitate, 

nu știu dacă  ... sau mă refer la cineva de specialitate care  înțelege oarece, decât câteva 

lucruri banale.  

Nu reiese nimic precum că ar avea mai multe puncte de lucru, adică, că ar fi Piața 

Moldovei, Piața Obor, Piața Sud. 

Nu arată decât că are niște chirii, de fapt din asta trăiește și atât, și nimic mai 

mult. De asta vreau să vă spun că acest raport este făcut chiar degeaba.  

Deci, nu văd de ce l-a mai prezentat, față de celelalte rapoarte de la celelalte 

instituții subordonate. 

Bun, asta a fost despre acest raport, vă mulțumesc.  

Iar acum vreau să mai spun încă ceva despre proiectul pe care l-am propus eu, 

unul dintre ele, este vorba despre ultimul proiect, cel cu  denumirea. 

Într-adevăr, eu am avut o informație eronată, nu știam că se numește Alexandru 

Vlahuță. 

Informația care am preluat-o eu, și culmea am preluat-o de undeva din Primărie, 

așa știa și persoana respectivă, sau așa m-am informat eu.  

Acum, răspunsul pe care mi l-a dat domnul Dan Grigoraș care a semnat raportul 

respectiv, mi-a spus despre chestia asta și mi-a dat și un raport prin care, în mandatul 

trecut, eu am semnat sau au votat o listă de inventariere a domeniului public și privat. 

De acolo reiese să denumirea acestui parc este din 2001, dacă citesc bine pe marginea 

tabelului.  

Deci, asta înseamnă că nu s-a numit niciodată Parcul olandez? 

Și încă o chestie pe care vreau să o remarc, apropos de tot acest Parc olandez, la 

proiectul 5, am uitat să intervin la  acel moment,  vedeți la raport, la pagina 5, peste tot 

este trecut Parcul Alexandru Vlahuță, iar la pagina 5, este  trecut Parcul olandez. 

Dacă vreți vă și arat tabelul!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „este în raport nu!. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „da, în raport. Am specificat în raport, pagina 4. 

Acum dacă d-nul Dan Grigoraș este atât de amabil, aș vrea să îmi prezinte când 

se poate, când s-a schimbat, deci Hotărârea de Consiliu, când s-a schimbat denumirea 

din Parcul olandez, în Parcul Alexandru Vlahuță. 

Drept urmare, normal că nimeni nu o să schimbe denumirea de Alexandru 

Vlahuță. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „o să primiți un răspuns”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Eu m-am interesat despre istoricul acestui 

parc. 

Deci, parcul a fost  intotdeauna numit parc Alexandru Vlahuță. 

Numai că în anul 2012, ceva de genul acesta, au venit niște olandezi care sunt 

înfrățiti cu Municipiul Focșani, din 's-Hertogenbosch și am făcut acolo ... de fapt, au 

donat o sumă de bani pentru a se face o mică dotare în parcul respectiv. Și s-a convenit 

să se pună și o plăcuță că e și parc olandez.  

Dar el, în tot ce înseamnă inventare ale Municipiului Focșani, el apare ca fiind 

Parcul Alexandru Vlahuță. 

De aici s-a împământenit discuția asta și cu referire la Parcul olandez. Dar peste 

tot apare ... este și o plăcuță în parc, unde scrie Parcul olandez. Dar peste tot, în toate 

inventarele și în inventarul domeniului public al Municipiului Focșani, apare ca Parcul 

Alexandru Vlahuță. ”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Este inventariat Parcul Alexandru Vlahuță ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... exact ...”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „... pentru că acea plăcuță am văzut-o și eu și de aici a 

plecat și ideea”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Am înțeles”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Dacă acum nu se mai numește așa, cred că ar trebui 

...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu, dar nu s-a numit niciodată. A fost o 

denumire, să spunem așa ... populară. 

În legătură cu Administrația Piețelor, am observat și eu modul cum s-a făcut 

raportarea.  

Din punctul meu de vedere și din punct de vedere al legii, acest  raport de 

activitate ar fi trebuit făcut de reprezentantul Consiliului Local, în Consiliul de 

Administrație al Administrației Piețelor, nu de către Directorul societății comerciale.  

Din punctul meu de vedere, ar trebui să revenim, să solicitați o revenire și să facă 

o detaliere a activității, în primul rând al AGA-manului și un raport de activitate al 

societății respective. Mulțumesc”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Atunci, vă mulțumesc pentru informație și o să cer, 

ca acest raport să fie refăcut și să fie prezentat de către domnul președinte al Consiliului 

de Administrație, așa cum sunt și toate celelalte rapoarte, complexe și lămuritoare. Vă 

mulțumesc”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Vă mulțumesc domnule Președinte. 

O să fiu scurt, cât pot de scurt,  da. 

În privința Grădiniței nr.17 domnule Primar, vă rog frumos să luați măsuri 

urgente, pentru că acolo în timp ce ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... nu avem ... suntem la Secțiunea a 

II-a ...”.  

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu la Discuții?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „” 

Nu, suntem la Secțiunea a II-a, Rapoarte de activitate”.  

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog să mă scuzați”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Deci, am citit raportul de la Teatru, pe lângă 

faptul că este o înșiruire de evenimente și niște poze acolo, când am ajuns la urmă ... nu 

știu dacă ați citit raportul acesta ... aici spune de numărul de reprezentări teatrale, 
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culturale, câți spectatori au fost, iar ultimile cifre acolo, nu știu ce sunt acelea! Sunt lei, 

euro, ruble! Habar nu am!”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Sunt actori”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Aceia sunt actori? 

Domnule, dacă dvs. luați la mișto chestiile astea, este normal să ia toată lumea la 

mișto ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... spune clar ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... ce spune!”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... reprezentări teatrale ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... corect ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Total spectatori 19.800, din care .... teatru 

... cultură ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … și mai departe!”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Venituri = cheltuieli”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ acolo scrie V=Ch, ce înseamnă asta ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... adică bugetul ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... eu nu sunt economist, să știți!  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Venituri, cheltuieli ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… și alea ce sunt! Ce monedă este aceea?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Lei.”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Suntem în România și moneda națională 

este leul”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Dvs. vi se pare corect cum au ...”.  

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

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Bun. Asta o s-o dau și la presă să vadă cum este 

raportul și să nu vă supărați ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... Franci elvețieni ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... aceia sunt Franci elvețieni”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „V este egal cu cheltuielile și ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Și cine să știe treaba asta, am eu vreo obligație 

să știu treaba asta? 

Dvs. spuneți că-i corect, bun! 

Dincolo de chestia asta, eu nu vreau să comentez raportul. Nu vreau să comentez 

raportul, probabil că  așa o fi cum scrie în raport!  

În schimb pe mine ce m-a interesat, la total cheltuieli, pentru că vă rog de 

jumătate de an ... ce ați făcut cu cei șapte miliarde pe care i-ați transferat la Teatru și nu 

apar nicăieri. 

Mi-ați spus că-mi dați în scris! 

Domnule Primar ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu ați primit!  

Am transmis, dar nu ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... nu ați transmis absolut nimic ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ba da, am transmis în scris ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... probabil dvs. credeți că vorbiți cu colegii 

dvs., că probabil că așa le spuneți ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... s-a întors adresa ...”. 



 83 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... așa le spuneți probabil, că s-a întors adresa 

nu! Îi amenințați că-i dați afară și spuneți că s-a întors adresa! 

Ei, cu mine  nu discutați așa să știți! 

Deci, dacă dvs. credeți că vă jucați așa și transparența nu există la dvs., e treaba 

dvs. acestea la un moment dat o să izbucnească! 

Eu am cerut să-mi spuneți ce ați făcut cu cei șapte miliarde pe care i-ați transferat 

la Teatru! 

Nici în ziua de azi,  sunt șase luni, nu ați spus ce ați făcut cu banii aceia! 

Măcar de formă dacă-mi spuneați!  

De formă! Domnule, am luat ... am făcut scena,  am luat cortina! 

Nici măcar de formă!”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „O să primiți răspunsul în scris”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Peste câți ani? 

Bine, ok! 

Eu am vrut să am discuția asta, ca să fie discuție și cu asta basta”! 

Am înțeles. Mulțumesc!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte. 

La Secțiunea a II-a, Rapoarte și infirmări, la punctul 1, este raportul de activitate  

pentru anul 2017 al domnului Primar. Nu se regăsește la secțiunea aceasta și voiam să 

știu dacă este afișat în altă parte, la ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... l-am retras domnișoară ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... l-ați retras! 

Am înțeles! 

Era normal să fi știut și cetățenii Municipiului Focșani dacă într-adevăr raportul 

acela există sau nu, ținând cont de faptul că ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... există dar mai trebuie ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... voiam doar să spun că, cum ați spus dvs. 

că urmează. Aveați obligativitatea conform Legii Administrației publice locale nr. 215/ 

2001, la art.63, alin. 3, lit.a,  spune așa: Primarul prezintă Consiliul Local în primul 

trimestru, și deja va fi aprilie, de duminică, un raport anual privind starea economică 

socială și de mediu a unității administrativ teritoriale. 

Poate că nu știați și de aceea v-am readus aminte! 

Și este, la fel, la această secțiune raportul Poliției Locale.  

Și după cum știți, s-a creat o întreagă nebunie în orașul Focșani de când Poliția 

Locală efectiv stă la pândă ... sunt oameni care au contestat în instanță și sunt foarte 

multe contestații în instanță, lucru care se poate vedea pe site-ul acestor organe.  

Pur și simplu,  a depășit să spunem, atribuțiile Poliției Rutiere. 

La un moment dat, dacă vă uitați cu atenție în Ordonanța de Urgență nr.195/ 

2002, polițistul rutier este singurul care poate constata contravențiile reglementate 

privind circulația pe drumurile publice conform Avocatului Poporului.  

Deci, e adevărat, muncesc 98 de oameni și au un buget de cinci milioane cinci 

sute de mii lei. Mult superiori Direcției de Dezvoltare care din păcate are mult mai mulți 

angajați și anume 248, iar un buget de șase milioane lei. 

Domnule Primar, dacă dvs. asta înțelegeți, vis-a-vis de focșănenii care ne privesc 

cred că stupefiați, la participarea la aceste ședințe ale Consiliului Local, în care limbajul 

este inadecvat, solemnitate ... de solemnitate nici nu poate fi vorba și mai și biciuiți cu 

aceste taxe, și ați spus ieri, dacă îmi aduc aminte în Comisia de specialitate, că urmează 
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să reintroduceți taxa de habitat pentru că Curtea de Conturi vă somează să faceți asta, 

atunci credeți-mă că probabil ne-a mai rămas tuturor ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... la ce raport de activitate vorbiți 

dvs. acum?”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „La Raportul Poliției Locale.  

Și este posibil să ne fi rămas să emigrăm din acest oraș ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... la taxa de habitat ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „...da, nu, era vorba de taxe și de amenzi și 

de ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... este și Secțiunea a III-a, să 

închidem Secțiunea a II-a ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... voiam să fac o paralelă vis-a-vis de aceste 

asupriri ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... haideți să vorbim pe subiect ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „”... dacă nu mă lăsați să vorbesc, eu nu am 

de gând să țip, cum faceți de obicei și să cenzurați de fiecare dată. Este normal ca 

cetățenii să știe acest lucru. Mulțumesc”.  

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Tot la Secțiunea a II-a vreau. 

Voiam să fac doar o scurtă remarcă, referitor la Direcția de Dezvoltare, pentru că 

am văzut în raport.  

Mai sunt unele active fixe corporale, în curs de execuție și aș vrea să-l rog pe 

d-nul Director să fie mai atent la desfășurarea acțiunilor pe viitor, să nu ne trezim iarăși 

cu un raport al Curții de Conturi ... îl am în față aici pe cel din 2016, unde marea 

majoritate ale neregulilor, au fost găsite la Direcția de Dezvoltare. Mulțumesc”.  
 D-nul consilier Ionuț Filimon:  „Vă mulțumesc domnule Președinte. 

   La Secțiunea a II-a, punctul 3, raport de activitate pentru anul 2017 a Serviciului 

Public Comunitar de Evidența Persoanelor Focșani. 

   Îmi pare rău că d-nul Ghiuță nu este.  

   Am trecut peste el, este ok, nu sunt specialist dar, vreau să-l întreb și să știm dacă 

există vreo strategie pentru fluidizarea în perioada de vară, atunci când revin acasă 

vrâncenii plecați la muncă în străinătate. 

   Știm foarte bine că se formează ... se crează cozi infernale acolo, și dacă au vreo 

strategie de a fluidiza acestă ambuscadă pot să spun. Că știți foarte bine că există 

probleme pe timpul verii acolo. Vă mulțumesc”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, ați avut curiozitatea să 

mergeți anul trecut 2017, în luna iulie, august la acest Serviciu Public de Evidența 

Persoanelor? 

   Ați fost! Și era aglomerat! 

   Am introdus un sistem de numere de ordine. Nu mai este nici o ambuscadă, nu 

mai este nici o dezordine, nu mai este nici o aglomerație acolo! 

   Vin oamenii, se înscriu frumos ... își iau bon de ordine și pot să meargă. 

   Mai mult decât atât, vă aduc la cunoștință următorul aspect, de care iarăși nu vreți 

să țineți cont. 

   Am luat ... Primăria municipiului Focșani, deocamdată în baza unui contract de 

comodat, urmează să se dea cu titlu definitiv clădirea care a fost a Coletării vamale. 

Unde vom deschide și acolo un punct de lucru cu privire la plata impozitelor și taxelor 

și putem eventual să extindem și acolo o activitate cu privire la Evidența Persoanelor. 
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   Deci, avem toate ... alături, inclusiv parcarea și inclusiv clădirea respectivă vor fi 

reabilitate și vom crea condiții civilizate pentru toți cei care vin ... nu numai la servicii 

de Evidența Populației a municipiului Focșani ci și cei care vin la Serviciul de Evidență 

și Înmatriculări Auto și Permise, cât și la cei care vin pentru pașapoarte ș.a.m.d., vor 

putea să vină. 

   Țin să vă reamintesc faptul că în acea clădire nu funcționează numai serviciul 

nostru, funcționează patru servicii ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... este clădirea Consiliului Județean 

acolo ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... eu vă spun că nu s-au creat și mai mult 

decât atât, colegii noștri au lucrat în program prelungit, am solicitat acest lucru. Chiar au 

avut program până la ora 20 în anumite perioade, cu recuperarea orelor suplimentare 

conform legii și nu au fost aglomerări și nu au fost ambuscade sau cum le spuneți dvs., 

călcare în picioare. Vă mulțumesc”!. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ solicită înscrieri la cuvânt pentru 

punctul  Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice”. 

La acest punct se înscrie la cuvânt domnii consilieri: Emanuel Gongu, Costel 

Bîrsan și d-na consilier Ana-Maria Dimitriu. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc domnule Președinte de  

ședință. Ultima ședință ca și Președintelede ședință pentru dvs. 

Domnule Primar, urmare a zăpezilor groaznice ce au venit de sus de la Doamne  

Doamne recent. Am observat un lucru înfiorător. Multe cabluri căzute la pământ, peste 

care treceau mașini, persoane, copii, etc., și care nu au fost ridicate. L-am sesizat pe  

d-nul Iorga, Viceprimar. 

Și mi-a spus, da, pentru că sunt moarte. 

Domnule Primar, am o rugăminte la dvs., faceți o adresă vă rog frumos către    

toți ... încă o adresă, știu că ați făcut, către toți operatorii de cablu din Municipiul 

Focșani, și eu vă dau acum o sugestie, dvs. decideți, vă dați seama.  

Dați-le un termen de 3, 4, 5 luni, 6 luni, să-și identifice fiecare cablul ce-le 

aparține. 

Vă garantez că nici jumătate din acele cabluri nu vor fi însemnate! 

Știți de ce! Pentru că în continuare se pun cabluri pe stâlpi, deși este o Hotărîre de 

Consiliu Local din 2016, care interzice acest lucru, și nici un cablu vechi nu este dat jos.  

M-am informat, am dat și eu câteva telefoane și am adresat o întrebare! Există 

vreun departament de recuperare a cablurilor moarte! Și au răspuns râzând! Nu avem 

bani pentru așa ceva! 

Deci eu atât vă spun, dați-le 6 luni de zile, până în septembrie până ... care  

nu-și ... nu trebuie, pe fiecare metru liniar să fie însemnat.Lla începutul fiecărei 

intersecții ar fi mai simplu. Cablu care nu este semnat, tăiat. Și prin corespondență se va 

elimina de pe stâlp. 

Vă garantez că cel puțin jumătate vor dispărea ... 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... sută la sută ... vă garantez că nici unul 

nu va dispărea ...”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... și cele de pe bariera Cotești care au stat în 

față la Pensiunea Lifa și la Taxi RAL acolo, care au stat cu săptămânile neadunate!  

Vă mulțumesc totuși, dacă îl luați în considerație...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Îmi dați voie să ... 
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Doamnelor și domniulor copnsilieri, vreau să vă spun că am avut acum două 

săptămâni întâlnire cu toți reprezentanții societăților comerciale care furnizează servicii 

prin cablu, și  am făcut mai mult decât a solicita acest lucru care e normal și este firesc, 

văzând ce se întâmplă la fiecare cădere de zăpadă și nu numai, câte probleme poate să 

ne provoace aceste cabluri. 

Acea Hotărâre, nu este din 2016, este o Hotărâre din 2014, zic bine domnule 

Secretar?”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „... este mai 

veche, din mandatul celălalt ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... din 2014, este o hotărâre care a fost 

atacată în instanță și anulată de către Romtelecom, actual Telekom. 

În schimb, deja există pe site-ul Primăriei, în dezbatere publică un proiect de 

hotărâre pe care l-am negociat și discutat cu reprezentanții acestor societăți comerciale 

cu privire la regulamentul de ... regulamentul de coborâre în subteran a tuturor acestor 

rețele pe de o parte. Pe de altă parte, la taxa de redevență pe care o vor plăti, în 

momentul în care vor coborî în subteran. 

Proiectele le puteți analiza, în orice caz, luna viitoare în ședința ordinară a 

Consiliului Local, se va supune aprobării acest proiect de hotărâre, până atunci vom 

avea și o dezbatere publică. 

Pot să vă spun că au fost de acord, le-am propus câteva chestiuni și ... pe scurt 

așa, ca să nu vă mai rețin,  sunteți foarte obosiți. 

  În primul rând, vor fi obligați ca peste tot, unde vom face lucrări să coboare 

rețelele imediat în subteran. Acolo unde nu vom face lucrări, au obligația în termen de 

36 de luni să coboare în subteran. 

Dacă au intenția să coboare în zonele unde au fost deja reabilitate străzile și sunt 

în termenul de garanție vor coborî doar cu acordul constructorului care asigură garanția 

de bună execuție.   

Mai mult decât atât,  am stabilit și negociat un tarif, deocamdată este în proiect de 

0,8 lei/ml.,  pentru fiecare rețea plus 1,2 dacă nu mă înșeli pe cameretă. 

Dar am venit și cu o propunere care i-a surprins și totodată cred că-i va motiva. În 

sensul că: dacă ei au propus 0,8 lei/ml./an,  pe fiecare rețea în parte, eu am propus în 

felul următor: 0,1 lei/ml./an să plătească redevență, timp de cinci ani doar, urmând ca 

după cinci ani să plătească 0,8 lei pentru toți cei care vor coborî acele rețele în subteran 

în următoarele 24 de luni de la data aprobării hotărârii de Consiliu Local. 

Dacă i-am notificat an de an, i-am notificat, i-am solicitat să coboare cu rețelele 

subterane, așa cum prevede hotărârea ... și legea privind rețelele de telecomunicații,  nu 

a accesat nimeni la această idee dimpotrivă, au spus la fel cum ați spus și dvs. că nu au 

bani pentru așa ceva. 

În momentul în care le-am venit cu această ofertă deja sau interesat ce lucrări 

avem, când urmează, pe când urmează să le efectuăm, pentru că și-au dat seama că este 

un avantaj extraordinar pentru ei, iar pentru noi, scopul principal este de a coborî cu 

aceste rețele subterane.  

Și sperăm noi ca după aprobarea acestui proiect de hotărâre, dacă îl veți aproba 

bineînțeles, să vedem că orașul va fi cu totul și cu totul altfel.   

Mai mult decât atât, atunci când vom începe lucrările ample pe fonduri europene, 

pentru rețeaua de sistematizare a circulației și rutiere în municipiul Focșani avem în 
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vedere inclusiv instalarea unei rețele de canalizație de către noi, primărie și pentru 

închirierea acestei rețele vor plăti un tarif de 1,2 lei/ml./an.   

Vom vedea ce efecte vor avea aspecte. Ei sunt foarte interesați, pentru că au și ei 

foarte multe pierderi, dar în același timp vor să fie cu costuri cât mai mici. Vă 

mulțumeasc”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu:„ Da, rămân la părerea mea că sunt foarte multe 

cabluri care stau degeaba pe stâlpi ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... le-am recuperat noi adică, prin Direcția 

de Dezvoltare, le-am strâns și le-am pus pe stâlpi. Nu puteam să le rupem, să le tăiem, 

le-am pus pe stâlpi”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„ba da, dacă nu vine proprietarul, consider că-i 

bun public ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... a, și după expirarea termenului 

respectiv, o să vedeți în proiectul de hotărâre, dacă în dacă în termen de 6 luni de la 

expirarea acelui termen nu și le ridică, noi le vom da jos pe toate”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... bine, asta era mai simplă. Dat un preaviz,  

care nu și-l ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... trebuia conform legii să le dăm un 

termen ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... era mai simplu ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în care ei sa poată, logic, să și le poată 

...”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... câteva poze cu astfel de cabluri vă voi trimite 

...”. 

Domnule Primar, după cum știți și dragi colegi, în luna februarie am solicitat 

Primăriei printr-o adresă,  să mi se prezinte situația participării la ședințele Consiliilor 

de Administrație ale instituțiilor de învățământ din Municipiul Focșani, a consilierilor 

municipali. Cu siguranță ați auzit toți dintre dvs. 

Dar știți de ce! Pentru că am fost acuzat că sunt iresponsabil că nu particip la 

ședințe! 

Uitați,  să vadă toată lumea, asta este situația ce mi-a fost prezentată, nu știu dacă 

este reală sau virtuală a participării consilierilor municipali la aceste ședințe de Consiliu 

Local. 

Trebuie să fac precizarea că aceste ședințe nu sunt plătite. 

Cetățenii, am auzit vorbe că ne luăm nu știu câți bani ... nu sunt plătite. 

Asta ar trebui să fie doar o datorie morală a noastră față de cetățeni care ne-au 

votat, pentru că ne interesează și de elevi, că aici vorbim despre elevi. 

Mi-a atras atenția în mod special ... vă dați seama că am primit acest dosar înainte 

cu câteva minute înainte de ședință ... nu aș vrea să ... atenția, un aspect suspect. 

Colegul nostru, Tănase Neculai, Președinte al Filialei Municipiului Focșani a 

PNL, un partid de altfel tradițional, național și făcut de niște oameni foarte valoroși din 

istoria patriei noastre, a fost foarte vocal la un proiect de hotărâre, nu mai rețin care, 

referitor la Școala nr.3!”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Școala nr.3, da”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„Am aici acest raport ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... păi, spuneți-ne și nouă!”.   
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D-nul consilier Emanuel Gongu:„Lista aceea este munca dvs. domnule consilier, 

nu vă bateți joc de copii și de instituțiile de învățământ, vă rog frumos! 

D-nul consilier Tănase Neculai care m-a acuzat pe mine personal, nu mă privește 

pe cine a mai acuzat, că sunt iresponsabil, am fost convocat la 61 de ședințe de Consilii 

de Administrație la instituții de învățământ. 

Ne spuneți la câte ați participat d-nule Tănase?  

Vă dau voie să răspundeți acum! 

La câte?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Gongu, acum, toată lumea știe că ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... vă rog frumos, nu mi-ați răspuns. Vă zic eu, 

la 2 ședințe din 61...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... auzi ...”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... la 2. 

Stimați cetățeni, la 2 ședințe ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... eu am fost la absolut toate ședințele ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... nu este adevărat. Vă arat aici ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... nu fiți mincinos ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... aveți 4 instituții ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... deci, dvs. ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... le voi face publice presei.  

Nu sunt mincinos d-nule Pinocchio!  

Dvs. mințiți că ați fost la Școala nr.3 și ați făcut ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... sunteți  un băiat din ăsta care lingeți clanțele 

la PSD. 

Haideți, lăsați ... ”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... aveți un caracter scarbos, dacă știți ce 

înseamnă aia. Tăceți vă rog frumos. 

Respectați igiena unei conversații civilizate”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Stimați colegi, de la PSD, vedeți că vrea să vă 

ia locul ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... sunteți o persoană de toată jena ... 

Domnule Președinte, vă rog frumos să-i tăiați microfonul da!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Gongu, ați coborât ștacheta mult prea 

jos”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„Neculai Tănase, a fost la 2 ședințe din 61. 

Eu am fost convocat la 93 de ședințe ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... pentru memoria dumneata, eu la absolut 

toate ședințele ...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... vă rog frumos să tăceți! 

Fiți civilizat! 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnilor, domnilor ... gata, gata!”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„Am fost convocat la 93 de ședințe. Nu am putut 

participa la 8, din 93 da! 

De ce? Trei s-a întâmplat să am la două instituții diferite, se poate verifica, vă fac 

... după ce fac copii, îl dau presei. De două ori am fost plecat din țară!  

Vă rog frumos. Dvs. mă acuzați pe mine că sunt iresponsabil! În condițiile în care 

dvs. nu călcați la nici o ședință de Consiliu  de Administrație! 
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Vă interesează situația școlarilor, a instituției respective! Nu vă  interesează. 

Domnule Primar, aș vrea să faceți o interpelare către ... vă adresez dvs. o 

rugăminte, dacă sunteți atent vă mulțumesc, să ... conform art.8 din Ordinul 

Ministerului Educației da, consilierii care nu au participat la ultimele trei ședințe de 

Consiliu, să fie excluși din Consiliul de Administrație. 

Vreau să vă aduc la cunoștință că am aici, de la Liceul cu program sportiv situația 

prezentată de domnul Director, și aș vrea să-i adresez personal rugămintea ca mâine să 

îl excludă din Consiliul de Administrație.  

Și eu Gongu Emanuel, deși am 4, Consilii de Administrație, vreau să-mi asum, 

vreau să fiu prezent la aceste ședințe. Pentru că sportul are nevoie de oameni care să-i 

reprezinte în Consiliul Local. Nu de d-nul Neculai Tănase,  care nu participă la nici o 

ședință.  

Acum am văzut și alte chestii domnule Primar, trebuie să dăm și partea cealaltă, 

d-nul Neculae Tănase, tot mă acuză, sau îmi aduce la cunoștință, nu știu ... nu știam 

treaba asta, că sunt membru PSD, că vă iau apărarea ...  

Nu sunt membru, sunt Independent, voi rămâne Independent atât timp cât mă vor 

ține cetățenii, nu-i problemă. 

Este calea mea după ce ei m-au dat afată din partid, în fine, nu mai  contează ... 

Aș vrea, vă repet, să excludeți membrii care sunt dar ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... trebuie să faceți proiect de hotărâre ...”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... nu, este obligația directorului ... este 

Ministerul Educației da, trebuie excluși. 

Proiect de hotărâre vom face atunci când vom înlocui aceste persoane care nu 

respectă învățământul ...”!. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... solicitare către domnii directori 

...”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„... eu sper că domnii directori sau reprezentanții 

instituțiilor școlare, au fost oameni cinstiți, și atunci când au semnat și-au dat seama că 

semnează și pentru ei sau împotriva lor.  

Au fost cinstiți când au semnat aceste hârtii. 

Știu, m-au sunat mulți directori, poate unii m-au înjurat, le dau dreptate, dar 

foarte mulți mi-au spus, de acum încolo ne-am dat seama că totuși avem o eroare în 

sistem și va trebui să facem ceva. Și a fost o idee bună, ideea mea. 

I-am pus la munca asta este!  

Domnule Primar, și stimați colegi, cine nu a participat la ședințe, dar figurează ca 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte stăm după Gongu …”.  

D-nul consilier Emanuel Gongu:„… să fie în cinstea lui acțiunea aceasta. Vă 

mulțumesc foarte mult. 

Și repet, voi pune la dispoziție presei toate … inclusiv cu ale mele. Toate 

prezențele dar și semnăturile în original, dacă le cere în mod expres”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Voiam să spun doar atât. Mie mi se pare, ce a 

făcut Gongu astăzi, penibil …”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„… eu sunt omul consilier Gongu, nu suntem pe 

stradă aici. 

Vorbiți cu dvs. la persoana a II-a plural! 
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Sunteți o persoană lipsită de educație domnule, nici măcar nu știți limba 

română!”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „  Este penibil omul. Omul vorbește continuu. 

Nici nu știe …”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„… pentru că am argumente domnule mincinos 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu am vorbit cu directorii și au spus, băi 

frate, iar a venit ăla, aoleu …  

A dat peste tot cereri, că …cine a fost, cine nu a fost la ședințe. 

Băi frate, eu am fost la toate ședințele, ca să știi!” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… și nu ați semnat!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „La toate ședințele”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„Sunteți penibil domnule, cu vocabular abject și 

trivial! 

Sunteți o persoană scarboasă!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Ai coborât prea mult nivelul!”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu:„m-am lăsat la nivelul dumneavoastră care 

sunteți prea jos …”. 
D-nul consilier Neculai Tănase:  „… locul dumneata este la lins clanțe!  

Vă spun eu că, mai mult de atât nu poți să faci!”.   

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Domnule, dvs. folosiți un limbaj execrabil!”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, gata”.   
D-nul consilier Emanuel Gongu:„O persoană fără educație și se vede că nici nu 

vă interesează educația”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Voi fi scurt. 

Domnule Primar, două liniuțe scurte am aici. 

Una dintre ele este vorba de Grădinița nr.17.  

Vă rog eu frumos să luați măsuri. Mergeți odată acolo când plouă, să vedeți că nu 

se poate intra la Grădiniță. 

Este apă, nu se poate scurge …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Știu domnule … așteptăm întâi să se 

evapore apa și apoi intervenim.  

Nu putem interveni când este apă acolo”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „În regulă, vă mulțumesc. 

Al doilea punct scurt, a doua liniuță, este vorba despre dvs.  

Și v-o spun fără patimă, chiar credeți-mă, prietenește. 

La sărbătoarea din 24 Ianuarie, a fost acolo o trecere în rezervă a … o trecere în 

revistă, mă scuzați, a Gărzii de Onoare. 

Există o lege, Legea Onorului Militar care prevede foarte clar, cum se desfășoară 

acest ceremonial, cine are dreptul și cine nu, să participe la  el. 

Dvs. împreună cu două persoane … credeți-mă, nu o spun cu patimă și nici la 

glumă, la mișto … hai să zicem că ați vrut să vi se dea Onorul de către această Gardă de 

Onoare. 

Nu aveați dreptul”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, sunteți în eroare…”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… nu sunt în eroare deloc …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este o prevedere, eu trebuia să … sunt 

singurul care …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nici  dvs. nu aveți dreptul!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… poftiți!”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Nici dvs. nu aveți dreptul!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „La pariu!”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „La pariu!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Pe cât pierdeți …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… pe cât vreți dvs.., și e public …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… pe o indemnizație de consilier …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… sunt de acord.Și dvs. ce pierdeți! ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Tot pe o indemnizație de consilier”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „De acord. Dar până atunci lăsați-mă să vorbesc.”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Când voi fi consilier, o să v-o dau!”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „Da, bine! 

Deci, Onorul Militar se acordă doar reprezentantul Guvernului …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… sunteți în eroare. S-a schimbat legea 

anul trecut. 

Dreptul de precădere este cu totul și cu totul altfel. 

Citiți legea!”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „… eu am citit-o domnule Primar! 

Dar mă surprindeți! Dacă cumva s-a schimbat …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este schimbată legea.  

Dreptul de precădere este în felul următor, este reprezentantul Statului în primul 

rând, Președintele României, după Președintețe României, dacă nu este Președintețe 

României este Primul Ministru, Șeful Statului Major, după Șeful Statului Major în 

teritoriu avem, Prefect …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… și atât, punct …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… și Primar. Uitați-vă în …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… eu știam că ultimul este Prefectul și nu 

Primarul! 

Dar pe primul loc nu este Președintele României, cum spuneați dvs., este 

reprezentantul unui stat strain dacă cumva este în vizită …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… aceea este o altă discuție …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ceea ce ați comis dvs. atunci, o altă eroare din  

punctul meu de vedere … 

Trecerea în revistă nu se face de la sfârșitul formației, ci de la capul formației. 

Mă rog, este de discutat.  

Dar dacă legea s-a schimbat …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… toată ceremonia militară  a fost 

condusă și coordonată de reprezentanții  Garnizoanei Municipiului Focșani. 

Conducătorii, care cunosc foarte bine regulamentul și regulamentele, ei ne spun 

ce trebuie să facem. Pentru că sincer vă spun …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… și dvs. ascultați?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți!”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „Și dvs. ascultați? ”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, dacă au greșit, au greșit-o ei! 

Nu am greșit-o noi!”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „Bine domnule Primar. 

Rămâne pariul valabil domnule Primar?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Da!”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „Ok, mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă prezint, dacă mergeți acum în birou, 

vă prezint legislația și vă arat!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  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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