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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 30 mai 2017 

 

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

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

Focşani. 

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

şedinţa ordinară din 30.05.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.925/24.05.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali. 

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

informez că absentează, fiind în concediu de odihnă d-nul consilier Dan Buzoi,  d-na 

consilier Mariana Miron, care este în concediu medical, d-nul consilier Neculai Tănase, 

care, am aflat recent, la comisii, că nu este astăzi prezent în sală, şi de asemenea cum aţi 

văzut în dispoziţia de convocare, d-nul Bogdan-Emilian Matişan, întemeiat, din funcţia 

de consilier, având în vedere demisia din funcţia de consilier”.  

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

  

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.04.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 17 voturi 

„pentru”. 

  

    La şedinţă participă: 

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

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

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

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

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

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

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

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

agricultură; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

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

local; 

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

■ d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  Birou presă, relaţii externe; 
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■  d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

■  d-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte; 

■  d-nul Dan Braşov– Inspector  Birou Proiecte; 

■ d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

■ d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

■ d-na Silvica Manole – Inspector Birou agricultură ; 

■ d-nul Florin Buculescu – Inspector Compartiment securitate şi sănătate în muncă, 

servicii sociale; 

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

■  d-na Emanuela Botezatu  – inspector Compartiment transport public local de călători; 

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

■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

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

■ d-nul Tatian Agache- Director Poliţia Locală Focşani; 

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

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

■ d-na Otilia Stoica- Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

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

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

 

 

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

ai mass-media locale.  

  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: “bună ziua, d-nule Primar, 

stimaţi consilieri, domnilor invitaţi, declar deschisă şedinţa.   

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

proiecte în completare ? 

Vă rog d-nule Primar”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule Preşedinte, daţi-mi voie să 

prezint anumite proiecte pe care le propun pentru completarea ordinii de zi. 

În primul rând, bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, dragi 

reprezentanţi ai mass-media locală şi centrală.  

Pe ordinea de zi propun suplimentarea cu următoarele proiecte : 

  

- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului 

Nistoroiu Alexandru, supleant pe lista partidului Social Democrat la alegerile 

autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al 

municipiului Focşani, judeţul Vrancea; 
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- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 203/2016 privind organizare comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate şi desemnarea membrilor acestora;  

- proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 6-9 iulie 2017, a Zilelor 

municipiului Focşani; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, a 

terenurilor cu destinaţia de spaţiu verde inventariate în domeniul privat al municipiului 

Focşani, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;  

- proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului 

teren în supărfaţă de 2137,70 mp, situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 

4255, nr cadastral provizoiu 1900/N;  

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

al municipiului Focşani nr.92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului 

precedent;  

- proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea serviciului 

de iluminat public din municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi anexelor sale, precum şi a 

contractului cadru de delegarea gestiunii serviciului de iluminat public. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 29 puncte: 
  

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a 

domnului Matişan Bogdan Emilian; 

  

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

Focşani nr.199/2016 privind alegerea comisiei de validare; 

  

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

Focşani nr.142/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2017 a sumei de  49,60  mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;  

  

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

municipiului Focşani nr.95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi a 

prestaţiilor financiare excepţionale familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 

necesitate deosebite şi a metodologiei de acordare a acestora;  
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2017 pentru premierea câştigătorilor Stagiunii 

Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 7-9 iunie 2017;  

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,72 mii lei Şcolii 

Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani pentru organizarea Concursului de 

Matematică „EUCLID”, ediţia a XIII-a în luna iunie 2017;  

 

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

Focşani în calitate de co-organizator al Olimpiadei naţionale de istorie – concurs de 

referate şi comunicări, care se va desfăşura în perioada 24-27 iulie 2017;   

      

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1 alin.(2) din 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.147/2017 privind aprobarea 

majorării capitalului social al PARKING FOCŞANI SA;      

     

9. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 23-26 iunie 2017, a 

unei delegaţii reprezentative a municipiului Focşani, conduse de primarul municipiului 

Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă,  în oraşul Tivoli,  Italia, în vederea participării 

la „Festivalul popoarelor”;  

 

10.    proiect de hotărâre pentru modificarea art.7 alin.(2) la Hotărârea Consiliului Local 

a municipiului Focşani nr.108/2017 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi 

Medicină Şcolară Focşani;          

 

11.    proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local a municipiului Focşani nr.254/2013 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public „Creşe” din 

municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;    

        

12.    proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local a municipiului Focşani nr.68/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;          

        

13.    proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului local a municipiului Focşani nr.102/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;          

       

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări referitoare la stabilirea 

performanţelor aşteptate de la organele de administrare ale S.C. TRANSPORT PUBLIC  

S.A. Focşani ; 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării profilului consiliului de 

administraţie, a candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C. ENET  S.A. 

Focşani; 
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16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Locuri de joacă în zona Gară şi cartier Mîndreşti” -municipiul Focşani,  

judeţul Vrancea; 

 

17. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.87/266/2012 privind aprobarea 

Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în municipiul Focşani; 

 

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

municipiului Focşani nr.343/2011 pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor 

situate în „Perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică” din municipiul Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

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

Focşani nr.384/2015 pentru aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focşani; 

 

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

suprafaţă de 22,00 mp situat în Focşani, str.Alexandru Vlahuţă nr.8, judeţul Vrancea, 

T.190, P % 10277 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul 

Moldoveanu Dan-Alin;      

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui 

imobil compus din clădire şi teren în suprafaţă de 1277,00 mp., situat în municipiul 

Focşani, str.Comisia Centrală nr.80A, T 80, P 4628 şi a  căii de acces aferentă acestui 

imobil în suprafaţă de 352,00 mp. T 81, P 4638;  

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui 

imobil compus din construcţie cu suprafaţa utilă de 472 mp. şi teren aferent în suprafaţă 

de 130,80 mp., situat în municipiul Focşani,  str. Republicii nr. 97, judeţul Vrancea;  

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei 

de 2,90 ha păşune situată  în Focşani – Mîndreşti care aparţine domeniului public /privat 

al municipiului Focşani, începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani; 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei 

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

U22 UAT Focşani către familia Puică Traian şi Puică Daniela;    

 

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

municipiului Focşani nr.266/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a 

garsonierei situată în Focşani, str. Ulmului nr.21, bl.21, ap.3 înscrisă în CF 51892-C1-

U26 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U10 UAT Focşani către  familia 

Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel;     
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26. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

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

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

ulterioare; 

 

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

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

locuinţei nr. 114/1996, republicată  şi modificată; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Bondilă 

Liliana Cuina în imobilul din str. Slt.Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea 

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

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării functionării teraselor sezoniere 

amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „supunem la vot completarea  

ordinii de zi cu proiectele : 

- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului 

Nistoroiu Alexandru, supleant pe lista partidului Social Democrat la alegerile 

autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al 

municipiului Focşani, judeţul Vrancea; 

- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 203/2016 privind organizare comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate şi desemnarea membrilor acestora;  

- proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 6-9 iulie 2017, a Zilelor 

municipiului Focşani; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, a 

terenurilor cu destinaţia de spaţiu verde inventariate în domeniul privat al municipiului 

Focşani, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;  

- proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului 

teren în supărfaţă de 2137,70 mp, situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 

4255, nr cadastral provizoiu 1900/N;  

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

al municipiului Focşani nr.92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului 

precedent;  
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- proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea serviciului 

de iluminat public din municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi anexelor sale, precum şi a 

contractului cadru de delegarea gestiunii serviciului de iluminat public”. 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi şi se  aprobă cu 16 voturi „pentru” şi 1 

vot  „abţinere” din partea d-nei consilier Ana-Maria Dimitriu. 

 

Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  aprobă cu 16 voturi „pentru” 

şi 1 vot  „abţinere” din partea d-nei consilier Ana-Maria Dimitriu.  

 

 

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

încetării mandatului de consilier local a domnului Matişan Bogdan Emilian; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 187. 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.199/2016 privind alegerea 

comisiei de validare; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:”dacă pentru această comisie 

sunt propuneri?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş propune din partea Grupului PSD, pe d-nul 

consilier Mihai Nedelcu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  ”am înţeles, vă mulţumesc. 

Dacă mai sunt şi alte propuneri?”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „din partea Grupului PNL, propun pe 

d-nul Alin Dobre”. 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  prima propunere, respectiv, pe d-nul 

consilier Mihai Nedelcu şi care obţine 11 voturi  „pentru” şi 6 voturi „abţinere” din 

partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre. 

 

Se supune la vot  a doua propunere, respectiv, pe d-nul consilier Alin Dobre şi  

care obţine 6 voturi  „pentru” şi 11 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier 

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

Bîrsan, Marius-Euserbiu Iorga, Ionuţ Mersoiu, Radu Niţu, Emanuel Gongu, Mihai 

Petruţ, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu. 

 

Urmare a aprobării proiectului de hotărâre prin vot deschis s-au obținut 11 voturi 

„pentru” și 6 voturi „abținere”, devenind asftel  hotărârea nr.188. 
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  D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule preşedinte, aş avea o problemă. 

Aş vrea să aduceţi pe poziţia a treia a ordinii de zi, validarea mandatului de consilier a 

d-nului Alexandru Nistoroiu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:”am înţeles”. 

 

Se supune la vot, introducerea la punctul 3 a ordinii de zi, a punctului nr.30, 

proiect în completare, respectiv,  proiectul de hotărâre privind validarea mandatului 

de consilier local a domnului Nistoroiu Alexandru, supleant pe lista partidului 

Social Democrat la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 

5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi se adoptă 

cu 17 voturi  „pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:”vă rog să ne retragem, Comisia 

de validare, pentru a verifica dosarul de validare de la alegeri”. 

 

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

Lupu şi d-nii Buzoi, Iorga, Niţu, Nedelcu”. 

 

   Se retrage din sală, Comisia de validare. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „ne-am întâlnit în comisie şi am propus pe d-nul 

Mihai Nedelcu ca preşedinte al Comisiei de validare până la sfârşitul mandatului de 

consilier”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:”vă mulţumesc. 

Dau citire procesului verbal de validare.  

Încheiat astăzi 30 mai 2017 în şedinţa de Comisie de validare a mandatelor. 

Astăzi, Comisia de validare aleasă în baza HCL nr.199/2016, modificată, a 

examinat în conformitate cu prevederile art.31, alin.3 şi art.33 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, legalitatea alegerii d-nului consilier local Alexandru Nistoroiu. 

Prin adresa nr.66/25.05.2017, Partidul Social Democrat, a confirmat apartenenţa 

politică a supleantului Alexandru Nistoroiu. 

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este cazul de 

incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea d-nului consilier local  

Alexandru Nistoroiu. Drept pentru care s- încheiat prezentul proces-verbal. 

Să-l invităm pe d-nul Alexandru Nistoroiu să depună jurământul”. 

 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu, dă citire şi semnează jurământului de 

credinţă. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 189. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:”felicitări d-nule consilier, faceţi 

parte din noul colectiv de consilieri”. 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi, proiect în completare, respectiv:   proiect 

de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.203/2016 privind organizare comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate şi desemnarea membrilor acestora;  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „îl vom înlocui pe d-nul Matişan 

cu d-nul Nistoroiu, în comisiile de specialitate”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 190. 

 

Se revine la ordinea de zi. 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.142/2017 privind aprobarea 

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 a sumei de  49,60  

mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;  

   

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 191. 

 

  

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.95/2015 privind 

aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare excepţionale 

familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate deosebite şi a 

metodologiei de acordare a acestora;  

  

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „dacă ne puteţi lămuriţi şi pe noi cu privire la 

acest proiect.  

Ştiu că, ce am discutat şi ieri în comisie, vis-a-vis de acele cazuri, de acel 

eveniment neplăcut de la Monte Carlo. Noi până acum, până la ora actuală, nu am 

primit nici un raport cu privire la ce s-a întâmplat acolo, ce măsuri s-au luat, cine este 

vinovat de acel eveniment. Nu ştim absolut nimic. 

Dacă puteţi să ne lămuriţi, vă rog frumos”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „în primul rând, pot să vă spun că, 

Primăria municipiului Focşani nu face o anchetă în acest caz. Noi nu avem cum, cine şi 

care a fost vinovatul, şi bineînţeles motivele pentru producerea acelui incendiu. 

Tot ce pot să spun consilierilor prezenţi astăzi, este că, acum două luni de zile, 

printr-o hotărâre … printr-un proiect de hotărâre  iniţiat de d-nul Primar Cristi Valentin 
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Misăilă, aţi votat, am votat împreună, o sumă de bani care prin… mai nou, Direcţia de 

Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară a fost acordată celor care au suferit în urma 

acestui incediu. Suma a fost de 50 mii lei, dacă vă aduceţi aminte şi fiecare familie 

afectată de incendiu a primit suma fixă de de 2.500 lei”. 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 192. 

 

 

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

alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 

pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în 

perioada 7-9 iunie 2017;  

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 193. 

 

  

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

alocării sumei de 8,72 mii lei Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani 

pentru organizarea Concursului de Matematică „EUCLID”, ediţia a XIII-a în luna 

iunie 2017;  

  

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 194. 

  
 

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

participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de co-organizator 

al Olimpiadei naţionale de istorie – concurs de referate şi comunicări, care se va 

desfăşura în perioada 24-27 iulie 2017; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 195. 

 

  

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

modificării şi completării art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.147/2017 privind aprobarea majorării capitalului social al 

PARKING FOCŞANI SA;     

 

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

voturi  „pentru” şi 6 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

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

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, devenind hotărârea nr. 196. 
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Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 23-26 iunie 2017, a unei delegaţii reprezentative a 

municipiului Focşani, conduse de primarul municipiului Focşani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă,  în oraşul Tivoli,  Italia, în vederea participării la „Festivalul 

popoarelor”;  

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „aici trebuie făcute propuneri. 

 Am să încep eu. Propunerea noastră este d-nul Viceprimar Marius-Eusebiu Iorga, 

dacă dumnealui este de acord!”. 

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc pentru … m-aţi luat prin 

surprindere … vă mulţumesc”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „şi noi avem o propunere în ceea ce 

priveşte delegatul din partea Grupului PNL, este d-nul consilier judeţean Ovidiu 

Burduşa. Şi ne-am gândit la dumnealui datorită faptului că, banii care s-ar aloca 

deplasării unui consilier … dumnealui, locuind mai mult acolo ar putea să … ar putea să 

nu se aloce aceşti bani pentru dumnealui, şi venim cu această propunere. Mai este …”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „invitaţia s-a referit doar, strict 

la consilierii locali …”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „…eu am venit cu o propunere …”. 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „…dar nu avem cum …”.  

 

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

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… dacă aveţi altă propunere! 

Nu doreşte nimeni să meargă! Mulţumesc! 

D-nul Iorga, nu are încotro !”. 

 

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: “facem 

buletinele de vot şi revenim, pentru că mai este ceva cu buletine de vot da !”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă rog să faceţi propuneri 

pentru comisia de numărare a voturilor!” 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „3 propuneri, hai să facem următoarea propunere,  

d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, d-na consilier Lauriana Ailincuţei şi propun şi de la d-nii 

consilieri liberali, poate-i funcţionează tableta astăzi, d-na Irina-Anca Maria-Panaite”. 

 

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

menţionaţi şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „o să reluăm proiectul nr.9”. 

  

  

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

art.7 alin.(2) la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focşani nr.108/2017 

privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani;   

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 197. 

 

  

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

anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focşani 

nr.254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal pentru Serviciul Public „Creşe” din municipiul Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare;    

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 198. 

 

 

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

şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a 

municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a municipiului 

Focşani nr.68/2011, cu modificările şi completările ulterioare;     

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „din câte am apucat să mă uit pe acest proiect,  

se pare că pe lângă acele probe sportive a apărut şi încă o funcţie, funcţia de director 

executiv adjunct, care, să ştie şi cei invitaţi că a mai apărut încă o funcţie la Poliţia 

Locală, director executiv adjunct”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este apărut de mai multă 

vreme, este aprobat de Consiliu, nu …”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „nu cred că, era necesar să …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… ierarhia, ca să poată să …” . 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „… mulţumesc”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 199. 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de 

Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a 

municipiului Focşani nr.102/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

   

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 200. 

 

  

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

Scrisorii de aşteptări referitoare la stabilirea performanţelor aşteptate de la 

organele de administrare ale S.C. TRANSPORT PUBLIC  S.A. Focşani ; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 201. 

 

  

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

avizării profilului consiliului de administraţie, a candidaţilor şi matricea 

consiliului de administraţie la S.C. ENET  S.A. Focşani; 

   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „aş avea o mică neclaritate, am încercat să o  

desluşesc singur dar, trebuie să recunosc, că nu am reuşit. 

Punctual. La condiţiile generale, minim obligatorii care vor fi îndeplinite pentru 

funcţia de membru în Consiliul de Administraţie. La pct.h, este prevăzut următoarele: 

persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6, alin.2 din Legea nr.31/1990, privind 

societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu putea fi nici 

administratori. Nu am înţeles acest punct.  

Dacă poate să ne lămurească cineva!”. 

 

D-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii : 

„… Legea nr.31 …”. 

 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… la profilul candidatului, pentru poziţia de 

membru în Consiliul de Administraţie, la raport …”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … vă rog d-nule Director 

Merchea, dacă puteţi lămuri problema !”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „… nu pot să aibă 

calitatea de membri fondatori într-o societate, nu pot să fie nici membri în acel Consiliu 

de Administraţie. Deci, sunt legate de anumite chestiuni legate de activitatea personală a 

dumnealor şi de raportarea dumnealor faţă de lege. 

Deci, dacă ei, din anumite motive nu pot să fie membri fondatori într-o societate, 

nu pot să acceseze nici într-un Consiliu de Administraţie, că acesta este …”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… bun, are relevanţă în prezenta hotărâre?  

Eu cred că, nu are !” 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… ba da… nu este vorba de …”. 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „… legea caută să 

cuprindă absolut toate situaţiile, pentru că nu se ştie niciodată cine se înscrie într-o 

asemenea cursă, şi atunci lucrurile trebuie să fie clarificate, conform hotărârilor şi 

prevederilor din lege. Ele au fost preluate ca atare din lege. Nu am făcut-o eu, este 

treaba Primăriei aici, dar mi-am permis să dau eu explicaţii…” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… trebuie să precizaţi că, denumirea de 

fondator este adresată instituţiei, nu persoanei care va fi membru viitor în Consiliul de 

Administraţie …”.      

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „… fondatori într-o 

întreprindere pot să fie atât persoane fizice cât şi persoane juridice. Membri fondatori 

într-o societate, pot să fie şi de ăia şi de ăia …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „mulţumim d-nule director. 

Dacă mai sunt discuţii?”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 202. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „aş dori să facem o pauză de 10 

minute, dacă se poate, să ne consultăm, să discutăm. 

Sunteţi de acord?”. 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu pauza. 

 

Pauza a luat sfârşit. Doamnele şi domnii consilieri revin în sală. 

 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.82/2016 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuri de joacă în 

zona Gară şi cartier Mîndreşti” -municipiul Focşani,  judeţul Vrancea;  

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 203. 
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Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.87/266/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru 

efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 

municipiul Focşani; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 204. 

 

  

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.343/2011 pentru 

închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul istoric Piaţa 

Unirii şi Grădina Publică” din municipiul Focşani, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 205. 

 

  

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.384/2015 pentru 

aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focşani; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 206. 

 

  

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

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 22,00 mp situat în 

Focşani, str.Alexandru Vlahuţă nr.8, judeţul Vrancea, T.190, P % 10277 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Moldoveanu 

Dan-Alin;      

  

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 207. 

 

  

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

iniţierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din clădire şi teren în 

suprafaţă de 1277,00 mp., situat în municipiul Focşani, str.Comisia Centrală 

nr.80A, T 80, P 4628 şi a  căii de acces aferentă acestui imobil în suprafaţă de 

352,00 mp. T 81, P 4638;  
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   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă 

cu 12 voturi  „pentru”  şi 6 voturi „abţinere” din partea doamnelor consilier: Irina-Anca 

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

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre.  

 

  

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

iniţierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din construcţie cu 

suprafaţa utilă de 472 mp. şi teren aferent în suprafaţă de 130,80 mp., situat în 

municipiul Focşani,  str. Republicii nr. 97, judeţul Vrancea;  

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 208. 

 

  

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

închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2,90 ha păşune situată  în Focşani – 

Mîndreşti care aparţine domeniului public /privat al municipiului Focşani, 

începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani; 

   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „eu aş avea de făcut câteva observaţii. 

Şi în şedinţa de comisie am avut nişte discuţii aprinse, şi în … cu un termen mai  

precis … vechea şedinţă, de luna trecută, pentru că a mai fost odată introdus. Deci, 

vreau să aduc la cunoştinţă că pentru aceste terenuri, aceste păşuni cei ce le câştigă prin 

licitaţie, le închiriază, sau, intră în posesia lor sub altă formă, primesc de la stat 

subvenţii, de la APIA, 294 Euro pentru fiecare hectar. 

Repet, 294 Euro pentru fiecare hectar. 

De asemenea, aceşti oieri, sau cum să le spun, aceste persoane, oameni de afaceri 

până la urmă, crescători de animale … că nu le cresc numai pe ale lor, le cresc şi pe ale 

altora, şi asta înseamnă, om de afaceri. Deci, aceşti oameni de afaceri, primesc pe 

timpul verii animale şi de la alte persoane. Pentru fiecare animal primit în grijă pe 

timpul verii, primesc 100 de lei. Şi cum am spus, mie mi se pare destul de mică suma 

de, 63 lei, pe care am propus-o pentru … mă rog, s-a propus pentru pornirea la licitaţie.  

Având în vedere că 63 de lei face exact 3 kg. de brânză. Şi mi se pare ridicol de 

mică pentru 1 ha./an. 

Ca atare, eu aş propune ca aceste păşuni să fie atent urmărite şi cei care le 

închiriază să se achite de sarcinile existente în contract, referitor la lucrările … nu … 

care trebuie să se facă … să se execute pe acele suprafeţe de teren. 

De asemenea, mare atenţie la numărul de animale. 

Deci, în contract, bănuiesc că se va stipula, sau este stipulat un anumit număr de 

animale pentru o suprafaţă de teren. De regulă li se triplează, numărul de animale. În 

felul acesta, degradarea păşunii este într-un regim accelerat. 

Deci, ca urmare a acestui fapt, eu propun, să se plece de la suma de 200 lei/ha/an 

pentru această licitaţie şi pentru cele care vor urma”.  
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„iertaţi-mă, 

trebuie să intervin. 

Vă spuneam în pauză, că în ceea ce priveşte contractele în derulare, acolo s-a 

adjudecat cu un preţ pe o perioadă de 5 ani. Respectiv anul 2018-2019, acolo chestiunea 

rămâne neschimbată, sau ceea ce priveşte preţul, acolo putem interveni. 

Dvs. vorbiţi de 200 lei/ha pentru prezentul proiect şi pentru cele aflate în 

derulare?” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „… care vor urma …”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „… păi 

… care vor urma … cînd se va relua procedura de … ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „… să se ţină cont de aceste prevederi …”. 

 

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

d-nule consilier, şi luna trecută am spus în acelaşi mod, 63, reprezintă încărcătura de 

vită mare la hectar. Respectiv, 63 împărţim la 3, cât este unitatea de vită mare la hectar 

şi acesta este preţul. 

Dacă dvs. ca şi Consiliu Local, ulterior, în anul 2019, hotărâţi ca preţul de pornire 

să fie oricare altul, faţă de fundamentarea pe care o gândim noi ca şi aparat, dvs. puteţi 

veni cu amendamente. Dar nu poate face obiectul proiectului de azi, modificarea în 

viitor a altor proiecte care …” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „… nu am spus asta d-nule Secretar …”. 

 

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

iertaţi-mă, dacă am înţeles aşa  … am înţeles. 

Bine, atunci, 200 lei este amendamentul dvs. pentru a porni la licitaţie şi 

modificăm corespunzător şi pasul, nu 6 lei, ci 10%, respectiv, 20 lei pasul, de strigare 

dacă sunt mai mulţi ofertanţi. 

Este în regulă?” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „da”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „l-am ascultat pe d-nul Bîrsan, s-a mai discutat şi la 

comisie, dânsul face referire la ovine, aici este altceva … bovine, 2,9 ha. Dar nu ştim 

dacă este 2,91 sau cum a spus, subvenţia, dar, subvenţia dată de stat este pentru 

fertilizare şi întreţinerea păşunii pe care o ia în administrare cetăţeanul sau respectivul 

… aşa.  

Deci, ştiu că de la Primărie, se verifică, de la Cadastru, agricultură, se verifică 

câte animale sunt pe suprafaţa de teren, problema este … nu-i de competenţa noastră a 

consilierilor, să ne ducem să … dacă vreţi, eu îl propun pe d-nul consilier Bîrsan, dacă 

vom face o comisie …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… să facem o comisie …”. 
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D-nul consilier Radu Niţu: „… la nivelul municipiului Focşani, să urmărească, 

să-l împuternicim pe d-nul Bîrsan să urmărească şi să vadă dacă, într-adevăr, cum spune 

dânsul, sunt mai multe oi sau vaci, sau mai ştiu eu ce.  

Noi nu avem nimic împotrivă, Grupul PSD, că se ridică la 200, problema ce ne 

interesează este, ca aceste păşuni să fie întreţinute, să nu fie aruncate gunoaie şi alte 

lucruri pe ele, şi să crească şeptelul sau numărul de bovine. Asta-i lucrul cel mai 

important. Să ştiţi că … mai mulţi nu se înghesuie la … eu nu am văzut pe mulţi să se 

înghesuie la … Dar noi, consilierii PSD suntem de acord să fim cu suma de 200 lei şi la 

următoarea … când vor veni ceilalţi cu hectare mai mult pe suprafaţă, să-i impozităm la 

nivelul anilor care vor urma”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, se adoptă cu 18 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Costel Bîrsan, fiind adoptat cu 18 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 209.     

 

  

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

vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 

67, tronson 9, ap. 24 înscris în CF 54675-C1-U22 UAT Focşani către familia Puică 

Traian şi Puică Daniela;   

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 210. 

 

  

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

modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.266/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focşani, str. Ulmului nr.21, bl.21, ap.3 înscrisă în CF 51892-C1-U26 

UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U10 UAT Focşani către  familia 

Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel;    

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 211. 

 

  

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

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

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea 

nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 212. 
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Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul 

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

modificată; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 213. 

  
 

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

extinderii de spaţiu pentru familia Bondilă Liliana Cuina în imobilul din str. 

Slt.Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „nu voi participa la vot, deoarece între mine şi 

respectiva persoană există o divergenţă de natură juridică”. 

 

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

voturi  „pentru” şi o neparticipare la vot din partea d-nului consilier Emanuel Gongu, 

devenind hotărârea nr. 214. 

 
 

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

avizării functionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 

municipiului Focşani; 

  

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 215. 

  
 

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

organizării, în perioada 6-9 iulie 2017, a Zilelor municipiului Focşani; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 216. 

 

  

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

încredinţării în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor cu destinaţia de 

spaţiu verde inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani, către 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 217. 
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Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 2137,70 mp, 

situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 4255, nr cadastral provizoiu 

1900/N; 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ aş vrea să întreb … destinaţia, pentru ce 

s-a achiziţionat acest … ”.   

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ aşa cum am discutat şi la şedinţa de 

Consiliu Local precedentă şi cum v-am explicat, acest teren se vrea a fi folosit în 

principal pentru crearea unei parcări care să fie în imediata vecinătate atât a terenului de 

sport, a Stadionului Tineretului cât şi o parcare care să se adreseze tuturor celor care 

apelează la serviciile publice comunitare, respectiv, permise, paşapoarte şi evidenţa 

populaţiei. 

Totodată, menţionez faptul că în proiectul Consiliului Local şi al Aparatului de 

specialitate, mai există şi crearea unui sens giratoriu inclusiv s-a demarat procedura 

pentru a se crea o stradă care să facă legătura între intersecţia Cuza Vodă-Mărăşeşti cu 

intersecţia, sensul giratoriu Carrefour.  

Deci, practic, acest teren va avea mai multe funcţionalităţi. Este un teren care, 

subliniez, este vândut de către Biroul Executorului Judecătoresc într-un dosar de 

executare silită nr.4/2012 şi am considerat că este oportun să facem această achiziţie în 

beneficiul cetăţenilor municipiului Focşani”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „l-aş ruga pe d-nul Primar, să 

facă o propunere pentru  desemnarea Viceprimarului care se va ocupa de procedura de 

achiziţie”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „îl propun pe d-nul Viceprimar Ionuţ 

Mersoiu”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „îl propun pe d-nul Viceprimar Marius-Eusebiu  

Iorga”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu-i plecat în perioada aceea?”. 

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „propunerea pentru d-nul Viceprimar 

Ionuţ Mersoiu, este făcută cu  un motiv. Eu, deja am alte atribuţii de îndeplinit. Vă 

mulţumesc şi sunt nevoit să refuz”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „menţionez faptul că iniţiatorul acestui 

proiect de hotărâre este subsemnatul, deci, pentru care, aici nu este … a fost lăsat puncte 

puncte pentru a se face discuţia în şedinţă. Puteam foarte frumos, în proiect, să 

menţionez direct, cine este viceprimarul împuternicit”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „va fi trecut d-nul Viceprimar pe 

buletinul de vot. 

Trecem mai departe la proiectul următor, după care o să revenim la acest 

proiect”. 

    

 

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

modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 218. 

  

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

caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea şi anexelor sale, precum şi a contractului cadru de 

delegarea gestiunii serviciului de iluminat public”. 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ având în vedere că proiectul acesta ne-a 

survenit cu 10 minute înainte de şedinţă, eu o să mă abţin … noi consilierii PNL”.   

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ţinând cont că în şedinţa de mai devreme 

să spunem, am considerat de cuviinţă, de comun acord că o să facem o şedinţă 

extraordinară pentru acest proiect”. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „convoc în mod public şedinţa de 

Consiliu Local pentru data de 6 iunie, ora: 6.  

Vă aşteptăm la vot.”. 

 

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

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

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

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „revenim la proiectele cu 

buletine de vot, şi anume:  

 

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

deplasării, în perioada 23-26 iunie 2017, a unei delegaţii reprezentative a 

municipiului Focşani, conduse de primarul municipiului Focşani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă,  în oraşul Tivoli,  Italia, în vederea participării la „Festivalul 

popoarelor”;  

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga       18                 -          - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  18 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 219. 

 

 

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

achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 2137,70 mp, 

situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 4255, nr cadastral provizoiu 

1900/N; 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Ionuţ Mersoiu          18     -          - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  18 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 220. 

 

 

 

 

 

Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Primar, aş vrea să ridic câteva probleme ale 

cetăţenilor din cartierul Mîndreşti. 

Aş începe cu 3 probleme bune, în ce sens!  

Prima. S-au mai remediat multe din defecţiunile pe care le-a creat firma VEGA în 

cartier, cu ajutorul celor din Primărie. 

Doi. Maşina de curăţat, care curăţă rigolele trece în fiecare sâmbătă, am văzut-o. 

Nu-i ştiu programul, câte ore, pentru că nu trece pe toate străzile şi e chiar  întreţinut pe 

străzile principale dar, m-au rugat cetăţenii, să treacă măcar odată pe lună şi pe celelalte 

străzi care sunt asfaltate corect, adică, fără probleme. 

Şi trei. Se udă pomii, chiar, trec eu de mai multe ori pe săptămână, chiar de 3-4 

ori, nu ştiu exact, dar vă spun că arată bine vegetaţia.  

Aş vrea să încep cu câteva probleme pe care m-au rugat cetăţenii să le spun aici 

în cadrul Consiliului Local. 

Prima, ar fi, stadionul care  era un stadion bun, pe care jucau foarte mulţi copii, 

veneau şi din Focşani. Şi vreau să vă spun că de vreo 2 ani a rămas la stadiul acela, a 

fost arat şi nu s-a mai întâmplat nimic pe el. 



 23 

Am avut discuţie şi cu cei de la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, când era 

înainte d-nul Lungu şi cu d-nul Laurenţiu Mocanu în special, şi vă spun sincer, că dacă 

s-ar muri de promisiune, jumătate din Direcţie, erau morţi până acum, în frunte cu d-nul 

Velniţă, care spunea că, să tragă apa, nu-i apă.  

Dacă însămânţa până în zăpada aceea, apa aceea care a plouat şi a nins, eu vă 

spun că terenul arăta foarte bine înainte, acum este în paragină şi mă întreabă foarte 

mulţi cetăţeni şi chiar copii, domnule, când jucăm şi noi un fotbal acolo?  

Nu există alt teren în Mîndreşti şi  pot să confirme cei care au trecut pe acolo că 

nu este. Şi v-aş ruga să-mi daţi în scris d-nule Primar pentru că nu mai … vă spun sincer 

că, personal, cred că am un an de când mă ţin, şi nu am reuşit. Vă spun că este o 

nereuşită a mea asta, nu ştiu de ce, nu ştiu unde s-a împiedicat treaba asta. 

Nu mai spun că a fost împrejmuit, şi cum a fost împrejmuit, asta-i o altă soluţie, 

dar este împrejmuit acum terenul respectiv. 

A doua problemă. L-aş ruga pe d-nul Secretar şi nu ştiu dacă d-na Ghiuţă este aici 

… da este, să ne spună şi nouă, terenul din faţa Bisericii, din str.Lăcrămioarei, din 

Cartierul Mîndreşti dară este revendicat la Legea nr.18 … ”. 

 

D-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios: “… nu …”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „…şi dacă este dat să-l întreţină … eu vă spun 

sincer, m-am ocupat, a fost dărâmat Căminul de acolo, după aceea, a fost o grămadă de 

moloz acolo, rău tare, pământ acolo, cei de la Direcţie, de-a lungul anilor au cărat, au 

netezit acolo, acum sunt 1001 de buruieni acolo. Este chiar în faţa Bisericii şi nu dă bine 

la cetăţenii care vin la Biserică şi la cei din Mîndreşti pentru că în stadiul acesta se află 

de vreo… să nu exagerez, de vreo 5-6 ani. 

Vreau să-l rog pe d-nul Secretar, care coordonează serviciul respectiv, să-mi dea 

scris şi pentru treaba asta, să spun la cetăţeni, asta-i situaţia, nu-i vina mea. 

A treia problemă. D-nule Primar, să ştiţi că Mîndreşti-ul, şi dvs. aţi mai fost pe 

acolo, Mîndreşti-ul arată chiar foarte bine, dar a rămas iarba asta. Unii, să vă spun 

sincer, cetăţenii am vorbit cu ei, unii au înţeles, au mai tăiat şi ei. Dar avem şi oameni 

bătrâni, avem şi oameni care nu vor, trebuie tăiată iarba pe spaţiile respective unde sunt 

pomii. Chiar arată foarte bine. Vă spun sincer, mă bucur aşa când merg, pentru că eu 

merg aproape zilnic la Mîndreşti şi chiar mă bucur. 

Haideţi să găsim o zi … eu am înţeles că sunt probleme … vă spun că la Şcoala 

nr.9, eu am tăiat, nu am mai avut nevoie, am şi înţeles problema … Deşi, să vă spun 

sincer, s-au mărit salariile prin grija Guvernului, iau mai mulţi bani ca anii din urmă, dar 

nu vor să mai muncească. 

După aceea, următoarea problemă. Drumurile, după intemperiile care au fost în 

iarna asta şi în primăvară … să ştiţi că sunt câteva drumuri pietruite care pot fi, cu buldo 

… are piatră pe el, nu trebuie să investim ceva bani, numai să netezească un pic pentru 

că sunt nişte gropi pe acolo. Şi v-aş ruga să vedem şi cu drumul care iese în drumul 

Surăii, să vedem ce este cu el! 

Am ridicat d-nul Bîrsan, dar văd că a lăsat aşa … ce se întâmplă? Este a 

Consiliului Judeţean … şi vă spun, Primăria, de-a lungul anilor, de mulţi ani de zile … 

tot Primăria municipiului Focşani l-a aranjat, l-a făcut. Deci, nu a făcut Consiliul 

Judeţean. Şi aş vrea să … şi acolo… trec foarte mulţi din cartierul care sunt în zona 

Moldovei, o iau pe drumul Surăii şi ajung la Focşani. La fel şi intrările pe acolo, şi este 
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un pic denivelat, la fel cum este şi pe str.Drumuşor, chiar şi un pic din str.Bălţii şi 

str.Izvor, partea care duce spre Răstoaca. Iese în str.Lăcrămioarei şi iese  spre Răstoaca. 

V-aş ruga d-nule Primar, dvs. ştiţi că … cetăţenii, acum suntem şi la declaraţii 

politice, dvs. ştiţi că cetăţenii din Cartierul Mîndreşti v-au votat mai mult decât pe 

consilieri, pe dvs. şi vă spun sincer, merită să-i premiaţi pe aceia care au făcut asemenea 

treabă. 

Şi vă spun, noi suntem aproape de dvs. şi personal, voi răspunde la orice chemare 

şi la orice activitate pe care Consiliul Local şi Primăria municipiului Focşani o iniţiază”.   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulţumesc pentru observaţiile aşa … 

m-am simţit ca la ora de tras de urechi, dar nu mai contează.  

D-na Otilia Stoica, momentan, actualmente delegată ca şi Director la Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice Focşani, vă rog să daţi câteva explicaţii, referitoare la 

stadiul lucrărilor de reabilitare a Stadionului de la Mândreşti, pe de o parte! ”. 

D-na Otilia Stoica - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani:  

„din câte ştiu eu, şi puţine sunt la ora asta informaţiile mele, pentru că am preluat de 

abia de 2 zile, dar din discuţiile avute cu d-nul Velniţă pe care-l cunoaşteţi, ştiu că 

lucrarea s-a oprit undeva, la instalaţia de apă.  

A zis că, gazonul, şi aşa şi este, nu trebuie pus înainte de această instalaţie. 

Aşteaptă executantul să rezolve cu instalaţia de apă, după care o să gazoneze. 

Nu pot să vă spun un termen acum, dar o să mai am o discuţie mâine dimineaţă 

cu d-nul Velniţă, îmi cer scuze dacă am … şi cu siguranţă o să vă informez cât mai 

curând”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „am o rugăminte. Mîine dimineaţă la 

ora 7,30 vreau un raport pe birou, cu stadiul lucrărilor, cine este executantul şi ce 

probleme sunt acolo…”. 

 

D-na Otilia Stoica - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani:  

„… da …”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „împreună cu d-nul Velniţă, veniţi la 

ora 7,30 şi discutăm toate aceste probleme. Inclusiv pentru spaţii verzi, dar pentru spaţii 

verzi, aşa cum am mai spus-o, într-adevăr este o nemulţumire înclusiv a mea. 

Cu tot respectul pentru fosta conducere a Primăriei municipiului Focşani, pot 

spune că din punctul de vedere al dotării, Direcţia de Dezvoltare privind întreţinerea 

spaţiilor verzi, avem în acest moment doar 44 angajaţi, din care, doar 19 sunt utilizaţi 

pentru cosit şi întreţineri arbuşti şi garduri vii. 

Avem o dotare de, doar 10 motocoase, 5 maşini de cosit şi 4 maşini de tuns gard 

viu.Au fost alocaţi bani pentru a se dota Direcţia de Dezvoltare cu alte utilaje anul 

acesta. 
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Având în vedere faptul că bugetul a fost aprobat, onor d-nului Preşedinte Iohanis 

abia pe 28 martie, având în vedere faptul că procedurile de licitaţie, conform Legii 

nr.98/2016, procedurile, conform legii de achiziţii durează minim 45 zile, în ceea ce 

priveşte procedura simplificată, suntem în această situaţie în care, în acest moment nu 

putem dispune nici de dotare, care ne-ar fi strict necesară pentru a întreţine cele, 

aproximativ 70 ha., de spaţii verzi. 

Ca o paranteză, vreau să vă spun că normativele în vigoare spun că pentru 

întreţinerea în stadii optime ale spaţiilor verzi avem nevoie de minim 6 lucrători. În 

aceast moment, faceţi calculul. Ar trebui la 70 ha. ori 6, ar fi trebuit  undeva la vreo 420 

de angajaţi să avem în acest moment, ceea ce nu avem. Avem 44 pe spaţii verzi, din 

care, aproximativ  … Câţi sunt doamnă pe ceea ce înseamnă seră?  ”. 

D-na Otilia Stoica - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani: „pe seră avem 10 muncitori. Adunăm la cei 44. 44 avem pe oraş, efectiv. 

Avem 10 la seră şi 9 pe cimitire, care şi astea, însumează acum vreo 17 ha.”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aceasta este structura personalului, pe 

ceea ce înseamnă spaţii verzi. 

Iar dacă vorbim pe ceea ce s-a discutat astăzi în şedinţă, şi aţi văzut că au fost 

date în administrare spaţiile verzi Direcţiei de dezvoltare, spaţii verzi care sunt în 

domeniul privat al municipiului Focşani şi care, era o nebuloasă până în prezent, nu se 

ştia în administerarea cui sunt. 

Iar, referitor, d-nule consilier Niţu, la  ceea ce aţi remarcat dvs., faptul că aţi făcut 

singur curăţenie, în calitate de administrator la Şcoala Gimnazială nr.9, vă aduc la 

cunoştinţă faptul că toate unităţile de învăţământ au obligaţia, tot printr-o hotărâre a 

Consiliului Local, să-şi întreţină singuri curţile şi spaţiile verzi. 

Deci, avem în proiect şi am dispus Direcţiei de Dezvoltare pe mai multe capitole 

să se elaboreze procedurile necesare pentru a se face contract multianual, un acord cadru 

pentru întreţinere spaţii verzi, pentru întreţinere străzi, pentru marcaje longitudinale, 

pentru deszăpezire. 

Şi bineînţeles dacă, colegii noştri consilieri liberali ar fi înţeles importanţa 

proiectului, care într-adevăr a fost … şi nu din vina mea, din vina, tot a unor angajaţi pe 

care i-am moştenit, care sunt incapabili şi inconştienţi, pentru că atunci când le cer ceva, 

nu ştiu şi nu realizează importanţa celor pe care le cer, şi înţeleg doar atât că trebuie să 

tragă de timp sub orice formă, eu vă mulţumesc pentru votul dvs.  

Sper ca focşănenii să nu fie supăraţi dacă în curând vom face economie la 

iluminatul public, şi pe timp de noapte nu o să mai aibă becul aprins, pentru că d-nii 

liberaţi nu au ştiut să voteze un proiect de mare importanţă astăzi. 

Ceea ce am rugat, am rugat doar atât, să continuăm o procedură începută în 

şedinţa de luna trecută. 

Era vorba despre un proiect de aprobare a caietului de sarcini privind 

încredinţarea serviciului public de iluminat. 

Ştim foarte bine că Direcţia de Dezvoltare, nu vreau să mai comentez din ce 

motive, nici la acest moment nu deţine o licenţă.  

Suntem în situaţia de avarie în ceea ce priveşte iluminatul public. Avem 

nenumărate reclamaţii din partea cetăţenilor, şi pe bună dreptate, că nu în toate 
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cartierele, şi nu în toate zonele Municipiului Focşani există un iluminat public de 

calitate. Dar, pe de o parte întâmpin piedici din partea aparatului de specialitate, pe de 

altă parte întâmpin piedici din partea Consiliului local. 

Eu mai mult de atât nu pot să fac, decât să îmi cer scuze cetăţenilor pentru modul 

în care ştiu aleşii pe care dumnealor i-au trimis să-i reprezinte să-şi facă datoria faţă de 

votul pe care l-au primit. 

 În ceea ce priveşte drumul, sau strada care face legătura, ştiţi foarte bine, spre 

Suraia. Este în administrarea Consiliului Judeţean. Am să port o discuţie cu d-nul 

Preşedinte Marian Oprişan şi o să încercăm să găsim o soluţie, să vedem dacă nu cumva 

dumnealor deja l-au prins în proiect de reabilitare. Nu am informaţii în acest moment. 

Iar pentru celelalte solicitări ale dvs. veţi primi un răspuns în scris. Vă 

mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Primar, am ridicat aceste probleme, nu sunt 

ale mele, sunt ale cetăţenilor şi cred că, cu tăiatul ierbii acesteia, haideţi că avem forţa 

asta multinaţională acolo la Mîndreşti, Puşcăria, eu cred că am putea să-i … ” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…nu-i multinaţională, este forţă 

naţională, nu-i multinaţională. Dar vă spun un singur lucru, a trebuit tot ca eu să fac 

demersuri pe lângă conducerea Penitenciarului Mîndreşti şi să ne aloce mai mulţi 

deţinuţi care să execute aceste lucrări.  

Precizez faptul că inclusiv cei care sunt obligaţi la acea Lege 416, pentru că nu 

sunt numai la Legea 416, să presteze servicii pentru comunitate, sunt mobilizaţi pe acest 

segment. Dar dumnealor la Penitenciarul Mîndreşti mi-au dat tot concursul, în schimb 

au avut foarte multe solicitări din mai multe direcţii, pentru că dumnealor practic 

prestează servicii de acest gen şi am vorbit cu d-nul Director, am găsit înţelegere, să ne 

aloce mai mulţi angajaţi. În speţă, până să discut cu dumnealui erau doar 8. Iar în acest 

moment avem două echipaje a câte 10, cu forţă de muncă. 

În schimb trebuie să vă aducem la cunoştinţă faptul că dumnealor nu pot presta 

activităţi de cosire a ierbii. Este interzis prin lege ca ei să aibă în dotare unelte sau alte 

obiecte contondente, arme albe, cuţite, ş.a.m.d. Dumnealor fac doar serviciul de a 

mătura şi a strânge iarba care a fost cosită. Nu pot spune că avem o dotare care să ne 

satisfacă. 

Mai mult decât atât, am dispus, aşa cum vă spuneam Direcţiei de Dezvoltare, să 

împărţim pe loturi spaţiile verzi din municipiul Focşani astfel încât să putem scoate la 

licitaţie în bune condiţii aceste întreţineri de spaţii verzi. Vă mulţumesc”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „cu tot respectul d-nule Primar, o să îmi cer 

şi eu scuze în numele Grupului PNL cetăţenilor municipiului Focşani, din cauza faptului 

că proiectul care urma a fi votat, mă rog, pe care dvs. l-aţi adus în discuţie la ora 16, cel 

cu externalizarea serviciului public de iluminat, nu aveam timpul necesar pentru a putea 

citi tot ceea ce cuprinde acest proiect. De aceea am cerut şedinţă extraordinară.  
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 Nu vă pune nimeni piedici, şi cu atât mai mult din partea Grupului PNL. Să 

înţeleagă şi cetăţenii că nu a fost rea voinţă, ci doar, faptul că nu am avut timp de a citi 

acest proiect de hotărâre”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „voi fi cât se poate de scurt, pentru că este o oră  

târzie. 

Am patru puncte, să le parcurgem rapid. 

Unul dintre ele, subscriu la ceea ce a spus d-nul Niţu, referitor la ce a spus despre  

Mîndreşti. 

D-nule Primar, dvs. aţi promis într-o şedinţă trecută că o să iniţiaţi un proiect de 

hotărâre privind acest drum. Să-l luăm noi în administrare şi după aceea să parcurgem 

diligenţele, de la Consiliul Judeţean. 

Haideţi să iniţiem un proiect, tot avem o şedinţă extraordinară marţi. Să iniţiem 

un proiect, să-l luăm în administrare şi după aceea să parcurgem diligenţele  necesare 

pentru Consiliul Judeţean. Acesta ar fi punctul unu, ca să fiu scurt d-nule Primar. 

A doua problemă. Mai mulţi cetăţeni au sunat, de pe lângă Grădiniţa nr.17. Sunt 

acolo aciuiţi vreo 10 câini de talie mare, ştiţi, am vorbit eu cu dvs. Şi fiind lângă 

Grădiniţă, se poate întâmpla o minune şi, ne cântă după aceea toată ţara. 

Trebuie luate măsuri  urgente. Trebuie luate măsuri urgente, chiar dacă ecarisajul 

nu lucrează o perioadă, deci, se poate întâmpla accidente acolo şi nu-i de dorit, mai ales 

cu copii. 

A treia problemă. În Focşani-ul nostru, sunt o mulţime de străzi foarte înguste şi 

se parchează şi pe o parte şi pe alta. Sau chiar pe o parte şi este atât de îngust de treci 

oglindă pe lângă oglindă, la mustaţă trec maşini.  

Eu propun a se lua măsuri în sensul de a… ori a restricţiona parcarea pe acele 

străzi, ori, sens unic. Să facem ceva, sunt destule străzi. 

A patra problemă. Este referitoare la d-na Pascaru. 

Într-o discuţie cu dvs. d-nule Primar, proiectele de hotărâre pe care am avut 

intenţia să le iniţiez, dvs. aţi spus că trebuie să aibă … şi nu numai dvs. ci şi d-nul 

Secretar şi ceilalţi, şi vă dau dreptate, trebuie să  aibă o formă juridică. Eu, nefiind jurist 

de profesie am rugat-o pe d-na Pascaru, m-am dus la dânsa cu respectivul proiect şi am 

început să jucăm ping-pong amândoi. Dânsa îmi arunca hârtia înapoi, eu o aruncam 

dânsei înapoi. Şi până la urmă, a pasat-o în spate la d-nul Ionaşcu, spunând, fă-o tu 

Florine! 

Eu, acum nu ştiu cui se subordonează d-na Pascaru! Nu ştiu dacă dânsa are 

atribuţii sau nu în acest sens! Dar din câte ştiu eu, dânsa este jurista Consiliului Local.  

Şi aş avea propunerea şi rugămintea la dânsa şi la d-nul Ionaşcu, lunar, să ne 

prezinte un raport de activitate. Mă gândesc că nu are timp, şi mă gândesc că, fiind 

foarte ocupată, poate o ajutăm noi. 

Deci, să ne prezinte un raport de activitate lunar, la fiecare şedinţă. Să ştim şi noi 

cu ce-şi ocupă dumnealor timpul. Mă gândesc că-i foarte ocupată. 

Şi aş dori să-i adresez o întrebare: face dânsa sau d-nul Ionaşcu parte dintr-un 

partid politic?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să discutăm chestiunea legată de 

drumul respectiv, am mai spus. 
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În ceea ce priveşte câinii, am rugat pe cei de la Direcţia de Dezvoltare, au mers în 

acea zonă. În schimb, după cum bine ştiţi, Direcţia Sanitar Veterinară a impus 

Serviciului de Ecarisaj să efectueze în perioada 1 mai – 31 mai servicii de dezinfecţie şi 

curăţenie în padocul Municipiului Focşani. Şi în consecinţă, nu am avut posibilitatea în 

această perioadă să efectuăm aceste capturări de câini care sunt fără stăpân pe raza 

Municipiului Focşani. Astăzi este în 30, mâine în 31, pe data de 1, chiar dacă au fost în 

vacanţă, vor începe activitatea, voi da dispoziţie în acest sens să meargă să rezolve 

această problemă. Au fost, i-au mai îndepărtat, neavând posibilitatea să-i captureze şi 

să-i ducă într-un padoc special amenajat, care să răspundă tuturor cerinţelor legii, nu am 

avut posibilitatea să facem acest demers până la capăt. 

Cu ceea ce propuneţi dvs., sens unic, da, am avut şi noi mai multe sesizări de 

acest gen. Deja o primă măsură a fost luată pe str.Ştefan cel Mare ştiţi foarte bine şi 

toată zona spre Primăria municipiului Focşani, s-a instalat restricţia de sens unic. Şi în 

continuare, vom merge pe această idee după ce va fi elaborat studiul de trafic, care 

urmează în cel mai scurt timp să fie semnat contractul de elaborare a acestui studiu. 

În ceea ce priveşte pe d-na Pascaru, este apanajul dvs. a consilierilor locali. 

Dumneaei este angajata Consiliului Local, nu a Primăriei municipiului Focşani, va 

trebui să răspundă pentru ceea ce întreprinde dumneaei”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Primar, mă scuzaţi, cred că noi suntem  

angajaţii dânsei!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideţi să vedem ce spune d-na 

Pascaru. Nu putem să acuzăm fără a da un drept la replică”. 

D-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local:   „mă scuzaţi, ţin să vă spun că nu aţi venit la mine cu rezoluţie de la 

d-nul Secretar, cu o solicitare scrisă.  

Referitor la un proiect de hotărâre, proiectul acela de hotărâre pe care l-aţi 

întocmit dvs. fără un preambul, fără o bază legală, vi s-a dat un răspuns de către 

serviciul de specialitate, în sensul, cum ar trebui să arate şi în ce formă. 

Iar referitor la întocmirea proiectului de către Aparatul Consiliului Local, există 

prevedere legală, exact în Legea nr.215, legea administraţiei, la art.132. 

Am făcut un extras să vă documentaţi. Dvs. aţi avut în format electronic tot ce 

ţine de cunoştinţele care trebuie să le aveţi la începutul mandatului. 

Acesta este un extras …”. 

D-na Pascaru îi înmânează d-nului consilier Costel Bârsan documentul. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… mă scuzaţi că nu am făcut Facultatea de  

Drept d-nă Pascaru !…”. 
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D-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local: „… nu trebuie, pentru că nu era cazul. Deci, vi s-a adus la cunoştinţă, 

în format electronic la începutul mandatului. 

Eu primesc sarcini de serviciu şi tot ceea ce am de întocmit de la d-nul Secretar. 

Deci, nu am primit aşa şi nu este apanajul Aparatului să facă proiecte ce priveşte mai 

mult alte servicii, pentru că trebuie cunoştinţe tehnice, economice, juridice … juridice, 

da …”. 

 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… şi dacă sunteţi membra unui pardid politic, 

vă rog!” 

 

D-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local:  „poftim ?!...”. 

 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… şi dacă sunteţi membra unui partid politic?” 

 

D-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local:  „nu aveţi de ce să mă întrebaţi aşa ceva, nu vă răspund. 

Vis-a-vis de activitatea mea am fost echidistantă absolut cu toată lumea şi nu cred 

că aţi avea vreo bănuială sau vreo … referitor la persoana mea …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… d-nule Secretar, insist să primesc răspuns la 

această întrebare”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dumneaei are dreptul să  

refuze…” 

 

D-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local: „… nu mă poate obliga nimeni să …”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… nu scrie nicăieri în fişa 

postului că trebuie să spună … ca idee, ce simpatii politice are … ” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Preşedinte, sunteţi sigur că nu există o  

incompatibilitate?”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… poftiţi ?...” 

 

D-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local: „… sigur nu, eu sunt personal contractual …” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:   „… sigur că nu există o incompatibilitate între  

apartenenţa doamnei la un partid politic şi funcţia pe care o ocupă?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu este funcţionar public, deci  

nu există incompatribilitate”. 
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „domnilor  

consilieri, după cum ştiţi, în şedinţa din 27 aprilie, s-a adoptat hotărârea privind 

reorganizarea şi funcţionarea Teatrului Municipal Focşani.  

La acea dată, atunci când s-a supus la vot proiectul de hotărâre s-au obţinut 12 

voturi. Am apreciat că 12 voturi sunt suficiente, şi am apreciat în timpul şedinţei, 

hotărârea ca fiind legală. Ulterior invocând sau argumentând un raţionament prin faptul 

că Legea nr.215, lege organică, vorbeşte de faptul că, atunci când avem probleme de 

patrimoniu, hotărârea tebuie să obţină două treimi. 

După şedinţă, am reluat un pic legislaţia materiei şi am găsit o ordonanţă de  

urgenţă din  2006, este vorba de OUG nr.118, care vorbeşte undeva la art.6, de faptul că 

reorganizarea instituţiilor de cultură, se face cu votul a două treimi. În acelaşi timp, 

există o ordonanţă simplă, nu o Ordonanţă de urgenţă nr.21/2007, care la fel vorbeşte de 

faptul că reorganizarea instituţiilor de cultură şi a aşezămintelor culturale se face cu 

votul a două treimi. 

În aceste condiţii, am fost nevoit, conform propriei conştiinţe să nu avizez 

hotărârea nr.151 şi am făcut un raport de nelegalitate în faţa Prefectului, urmând ca 

dumnealui să se pronunţe în ceea ce s-a inserat în text şi opinia mea cu privire la acest 

aspect. 

Aşteptăm acum să vedem care este opinia Instituţiei Prefectului şi, dacă este, cu 

siguranţă vom ajunge în faţa Consiliului Local. Vă mulţumesc”. 

   

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar, stimaţi colegi, mă bucur tare  

că  s-a tăiat iarba în Sud. Sincer, nu mai primesc zeci de telefoane zilnic. 

S-a tăiat iarba, în Sud. Am fost şi eu prezent vreo trei zile când erau deţinuţi pe 

străzile din Focşani … Al.Echităţii …  asta este, i-am însoţit, am văzut că se lucrează, 

le-am mai dat şi eu o mână de ajutor. 

S-a tăiat iarba. D-nule Primar, sper să nu mai ajungă la înălţimea aceea de-a 

dreptul periculoasă, aproape un metru. 

Trecem peste. Aş avea o rumăminte personală la dvs. d-nule Primar. Aveţi 

puterea asta să o faceţi. Nu este o misiune grea ce vă cer. 

Ştim cu toţii, Cartierul Sud s-a renovat de curând. Vă aduc la cunoştinţă că există 

o bucăţică de trotuar, vis-a-vis de Supermarket Zanfir, uitată în proiect. Este de 25 – 30 

m. Costă aşa mult? Este trotuar.  Şi  acea stradă,  intersecţie,  în fine … trotuarul, 

credeţi-mă că am văzut persoană în faţa mea a căzut şi şi-a scrântit piciorul, în fine … 

Şi mai este o alee, acolo unde, când s-a lucrat, pe Al.Stadionului nr.2, bl.I.12, 

dacă nu mă înşel, când s-a făcut Sud-ul, partea PACO – Stadion, tot ce s-a spart, mă 

refer la asfalt, la ciment, totul s-a depozitat într-un singur loc. Vă spun surpriza. Exact  

acel loc a fost distrus, normal că s-a depozitat totul, şi nu a fost refăcut.  

Sunt două loturi de teren, să zic că au împreună 200 mp. de pământ, unde s-ar 

putea aduce două maşini  … dacă ne permiteţi, dacă nu poate Primăria o rezolvăm noi 

cetăţenii şi este o alee de vreo 20 m., 100 m. cred, care se poate repara sau reface. Exact 

stricată de utilajele care au făcut SUD-ul. Atât, 2 alei. Sunt 15 – 200 m. este păcat. Nu-i 

ceva imposibil zic eu. 

Cât despre pământ, spuneţi-mi dacă nu se poate şi în cel mai scurt timp, facem 

cumva şi vom face chetă cu cetăţenii, punem 2 maşini de pământ … Să ştiţi că acolo a 

fost un loc foarte frumos. Este o persoană cu dizabilităţi, d-nul Drăgan. Acel om, chiar 
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dacă stă în cărucior cu rotile iubea acel loc, îngrijea trandafirii chiar roşii, şi celelalte 

flori chiar singur, chiar dacă are probleme. Şi a fost chiar dezamăgit că a văzut că se 

repară SUD-ul, s-a făcut foarte frumos, recunosc, dar, exact locul din faţa geamului său 

nu. Şi dezamăgire mai mare pentru un om cu dizabilităţi care a muncit ani de zile şi a 

avut grijă este rău. Şi mai este şi o parcare. Şi acolo, puţin beton, cred că s-ar rezolva şi 

ieftin şi foarte util pentru cetăţeni. Locuri de parcare, ştim foarte bine că nu sunt”. 

 

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

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „dacă vorbiţi de d-nul 

Moldoveanu care stă …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu. Nu ştiu cine este d-nul Moldoveanu!”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… cu dizabilităţi, vreau să vă 

spun că d-nul Moldoveanu …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… nu ştiu cine este”.  

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… aţi spus d-nul Moldoveanu 

…” 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „,…am spus d-nul Drăgan…”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… persoane cu dizabilităţi pentru  

 că  …  ” 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… sunt mai multe persoane. Nu ştiu cine este  

…” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… cu care am discutat pe timpul  

Proiectului. Persoana are loc de parcare lângă Bulevard … lângă Unităţile Militare şi am 

rezolvat problema atât cât am putut … ”. 

 

 D-nul consilier  Emanuel Gongu: „…nu vorbim de aceeaşi persoană …” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „…nu am putut să-i aducem 

pământ atât cât a vrut, dar am rezolvat într-un fel. Iar cealaltă persoană, la bl.I.12, acolo 

unde spuneţi dvs. eu personal am mers cu ea, cu persoana asta în căruţ, am făcut traseu, 

am făcut … pe unde să meargă.  

Acolo, nu au distrus utilajele de la VEGA, acolo a fost o mizerie de ghenă de 

gunoi, am desfăcut în ideea de a face  o parcare dacă ne rămâne un rest de executat. 

Zona nu a fost prinsă în PIDU şi mai sunt nişte trotuare neprinse în PIDU, pentru că la 

momentul la care s-a făcut proiectul, ni s-a respins prima dată pentru că, suma era  prea 

mare şi atunci a trebuit să mai micşorăm din sumă şi la unele zone care arătau destul de 

bine, să renunţăm.  

Noi le avem acum bugetate, toată zona de SUD, pentru că este şi str.Revoluţiei şi 

Al.Sudului, mai este un capăt în Al.Stadionului, toate zonele le-am inventariat. 



 32 

Astăzi am discutat şi cu cei de la Armată, pentru că este şi zona de Turn, zona de 

lângă unităţile militare, este un turn acolo … acolo aveam parcări de făcut. Am discutat 

cu cei de la Armată şi este zona lor, să demoleze, să ne ajute … Deci, sunt bugetate 

toate zonele astea, numai că, nu au făcut toate parte din PIDU ……… fiind respins 

proiectul pentru că aveam suma cea mai mare solicitată pe regiune, a fost respins 

proiectul şi atunci a trebuit … sigur împreună cu cei de la ADR să vizionăm zona şi să 

vedem … care sunt bune, nu le-am mai prins. Erau zone bune atunci” 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „o întrebare simplă. Avem 30 - 40 m. de 

pavele? … ”  

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… nu se pune problema aşa. 

Pentru că dvs. nu vedeţi numai trotuarul de pavele. Trotuarul trebuie să fie cu 

ancadrament, trotuarul trebuie să aibă o structură. Nu pot, numai să arunc nişte pavele, 

ca să spun că am făcut”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… se poate rezolva. Este …”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… v-am spus că sunt bugetate,  

pentru că sunt mai multe zone …” 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… şi atunci, acea alee de la bl.I.12 ? Mai ales  

că ştiţi că sunt persoane cu handicap acolo …”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… cu persoana aceea … eu am  

mers şi am stabilit traseul şi mi-a spus pe unde ar putea să meargă să ajungă la Piaţă, şi 

am făcut ca să ajungă…”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… există vreo şansă pentru aceste persoane ?  

…” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „… sunt bugetate” 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… am înţeles. Mulţumesc. 

Şi încă o chestie d-nule Primar, şi aici vreau să închei că suntem la o oră foarte  

târzie.  

După cum cred că ştiţi cu toţii, poimâine este Ziua Copilului. Toţi am fost copii,  

niciunul de aici nu va mai fi, măcar fizic, eu zic că, ei sunt viitorul nostru şi trebuie să 

avem grijă de ei cât … în cel mai sincer şi curat mod. Astfel … eu astăzi … de fapt 

zilele trecute am făcut un gest faţă de copiii cu nevoi speciale de la Centrul Elena 

Doamna, şi am donat d-nelor educatoare de acolo, am donat indemnizaţia mea de 

consilier local în cuantum de 547 lei, tot a zis lumea că mă îmbogăţesc fiind consilier … 

voi face această chestie în fiecare lună iunie a anului … o voi dona copiilor. Şi cu banii 

aceştia, chiar dacă nu au ajuns, recunosc, au fost duşi la un spaţiu lângă Kaufland, nu 

ştiu cine este acolo, şi au … 2 ore şi jumătate, copiii au zâmbit şi au fost bucuroşi. Şi mă 

uitam la ei că sunt bolnavi, sunt … chiar unii păreau … şi am întrebat-o pe o d-nă 
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educatoare şi … aceştia ori sunt surzi, ori sunt … Din păcate sunt şi astfel de copii şi i-

am făcut să zâmbească. 

Aş fi bucuros dacă şi alţi colegi de ai mei ar face acest gest, simplu pentru noi  

cred. Nu trăieşte nimeni numai din indemnizaţia de consilier bănuiesc. Mulţumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ţin să vă felicit d-nule consilier Gongu  

pentru iniţiativa dvs. şi credeţi-mă că nu sunteţi singurul care faceţi fapte bune. Mulţi 

dintre noi cred, şi nu venim aici să ne lăudăm, facem acţiuni de voluntariat sau de 

binefacere, mă rog, puteţi să le numiţi cum vreţi, fapte bune într-un cuvânt, da! Şi nu 

venim să ne expunem lucrurile acestea. Mulţumesc ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „stimată colegă, nu este o laudă ce am făcut  

eu. Eu am făcut doar un apel la colegii mei. Poate nu toţi trăiesc din indemnizaţia de 

consilier, de 547 lei pe lună. Un pachet de ţigări pe zi ar costa mai mult, vă zic eu. 

Nu a fost o laudă şi nu este singurul lucru pe care-l fac pentru cetăţeni. Dat fiind 

faptul că stau zilnic în SUD pe jos şi urmăresc. Mulţumesc pentru că aţi înţeles mesajul 

meu”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule consilier, este de apreciat gestul 

dvs., chiar este de apreciat, dar nu … trebuie să vă reamintesc un lucru, noi avem în 

Consiliul Local şi şomeri. Nu putem să-i îndemnăm pe toţi să-şi cedeze singurul venit 

pe care-l obţin în viaţa asta. 

Pe de altă parte, ţin să vă invit pe toţi consilierii şi pe toţi cei de faţă prezenţi 

astăzi, pe de o parte la ora 19,30  astăzi, la Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia din Focşani, la 

potpuriu pe care d-nul Horia Moculescu îl va susţine şi unde noi vom avea prilejul să-i 

înmânăm diploma şi placheta de Cetăţean de Onoare pe care dvs. aţi aprobato într-o 

şedinţă anterioară. 

Iar, pe de altă parte, pe data de 1 Iunie, Primăria municipiului Focşani, a pregătit 

un amplu program, care este afişat atât pe pagina de internet a Primăriei municipiului 

Focşani cât şi pe pagina de facebook, unde vor fi foarte multe activităţi distractive, şi 

antrenante şi educative pentru toţi copiii din Municipiul Focşani şi nu numai. 

În colaborare, atât cu Inspectoratul Judeţean Şcolar, cât şi cu Consiliul Judeţean 

Vrancea, au fost stabilite mai multe activităţi de-a lungul zilei, de la ora 10 începând, 

până seara târziu, la ora 22, dacă nu mă înşel. Vă mulţumesc”. 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:   „doresc  să  dau  cuvântul  şi 

d-nului Director economic Bogdan-Emilian Matişan”. 

 

D-nul consilier  Bogdan-Emilian Matişan: „mulţumesc d-nule Preşedinte. Am 

solicitat d-nului Preşedinte luarea de cuvânt.  

Nu vreau să vă reţin foarte mult, vreau în primul şi în primul rând, stimaţi colegi 

să vă urez succes până la finele mandatului, să faceţi din oraşul – Municipiul Focşani, 

un oraş aşa cum şi-l doresc cetăţenii Municipiului Focşani. 



 34 

Aş vrea să mulţumesc aparatului din Primăria municipiului Focşani, care de-a 

lungul anilor din anul 2004 şi până în prezent, m-au ajutat să înţeleg anumite lucruri din 

administraţia  publică  locală  şi ca să nu uit că am fost consilier, mi-a rămas un rest … 

d-nule Primar, vă rog foarte mult, să aveţi în vedere că cetăţenii din SUD v-au făcut o 

solicitare cu privire la băncile de la Mausoleu. Era o chestiune pe care aş fi vrut să o pun 

astăzi în discuţie dar, având în vedere faptul că nu mai sunt consilier local, mi-am 

permis să o fac în calitate de simplu cetăţean. Vă mulţumesc frumos şi succes în 

continuare”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă mulţumim şi noi d-nule 

consilier”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „iar cum mie nu-mi place niciodată să 

las o întrebare sau o interpelare fără răspuns, avem deja achiziţionate, la Direcţia de 

Dezvoltare 200 de bănci care vor fi amplasate în Municipiul Focşani în funcţie de 

solicitările cetăţenilor. Deja avem consemnate acele solicitări din partea … din zona de 

SUD, dar nu numai acolo. Vor fi în mai multe zone, instalate cele 200 de bănci. Repet, 

în funcţie de solicitările cetăţenilor şi fac un apel pe această cale, ca toţi cetăţenii care 

doresc amplasarea unor bănci, să se adreseze Direcţiei de Dezvoltare pentru a stabili o 

prioritate şi un loc de amplasare a acestora. Vă mulţumesc”. 

 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  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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