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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 11.12.2019 

 

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Consiliului Județean Vrancea din Bulevardul 

Dimitrie Cantemir nr. 1, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani.  

 

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

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

agricultură; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-na Matei Nicoleta –Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Ciubotaru Viorel – director CSM Focșani 2007 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director CUP Salubritate SA Focșani  

 d-nul Roșca Cristi – inspector Serviciul de taxe și impozite locale  

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani  

 d-na Poieană Simona – Șef serviciu buget-contabilitate  

 Diana Cotea – inspector Birou agricultură   

 D-nul Statatche Nicușor – director Parking Focșani SA 

 d-nul Bratu Bogdan – director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor  

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții  

 d-na Ghiuță Carmen – șef serviciu Juridic Contencios  

 d-nul Diaconu Ion – SC Transport Public SA Focșani  

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control  

 d-na Cristina Costin – administrator special ENET SA Focșani 

 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți ai 

mass media locale.  
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Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului 

Focșani: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic 

integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice pentru sistemul de 

iluminat public din municipiul Focșani", având ca obiect modernizarea, 

extinderea și eficiența energetică a sistemului de iluminat public în municipiul 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a 

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

de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local 

prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans" să exercite și să realizeze 

competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea 

la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „PUZ construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni 

comerciale" - Focșani, intravilan, str. Bârsei nr. 15, nr. cad. 52234, pe 

terenurile în suprafață de 19382,0 mp;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 85432 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+6E și împrejmuire 

- elaborare PUZ" - Focșani, intravilan, str. Odobești nr. 55, nr. cad. 52790, pe 

terenurile în suprafață de 6850,0 mp;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărților funciare nr. 54673-

C1-U19, nr. 54673-C1-U2 și nr. 546-C1-U9 ale imobilelor cu destinația de 

locuințe individuale, situate în Focșani, str. Aleea Parc nr. 13, bloc nr. 13 (fostă 

str. Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 13); Inițiator, Primar Cristi Valentin 

Misăilă 

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

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

aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, 

distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
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  Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul general al municipiului 

Focșani, deschide ședința extraordinară din data de 11.12.2019, ședință ce a fost 

convocată prin dispoziția nr. 2194/06.12.2019, emisă de către primarul Municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vă informez că absentează domnul consilier 

Bîrsan Costel, care a făcut o cerere despre care vă vorbeam și la ședința precedentă și 

anume precizează faptul că este plecat în concediu până pe data de 16 decembrie.  Am 

aflat că astăzi absentează domnul consilier Dobre Alin deoarece este în delegație de 

serviciu precum și doamna consilier Drumea Alina. In sală sunt prezenți 18 consilieri 

locali ai Municipiului Focșani și asigură majoritatea pentru ca această ședință să se 

desfășoare. Este îndeplinită condiția art.137 alin. 1 din Legea Administratiei Publice 

Locale sau OUG 57/2019.  

  O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din 

28.11.2019, când am redactat un proces verbal pe care vi l-am trimis în format 

electronic, dacă sunt discuții, observații, propuneri pe marginea celor consemnate. Vă 

rog domnule consilier Tănase Neculai.   

 

  Domnul consilier Tănase Neculai: “Da… am citit acest proces verbal foarte 

scurt. Părerea mea este că este făcut un pic tendențios, nu un pic, destul de mult 

tendențios. Adică ce a vrut să însemne asta domnul secretar…bănuiesc că 

dumneavoastră l-ați redactat…  că noi am plecat la 16:58, ce a vrut să însemne asta”?...  

Adevărul? La cât trebuia să plecăm dacă nu s-a prezentat nimeni… la cât a început 

ședința a început la …” 

 

  Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul general al municipiului 

Focșani: „O secundă... domnul consilier, domnule sunteți într-o eroare vorbim de 

procesul verbal din 28 noiembrie 2019, sedința ordinară. Domnilor stați un pic..... vă 

spuneam în timp că, prin modificarea .... poți să .... domnilor apel la calm și la civilizație 

fac și eu. Revin. Este vorba despre procesul verbal din 28 noiembrie când a avut loc 

ședința ordinară. Textul din Codul Administrativ ne obligă să le supunem la vot la 

începutul fiecărei ședințe. Motivat de faptul că pe 5 decembrie nu s-a ținut ședința este 

firesc ca astăzi să reluam în a vedea care este opinia dumneavoastră cu privire la acest 

proces verbal. Dacă sunt observații pe marginea acestui proces verbal. Vă rog.” 

  

  Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Vă mulțumesc domnule președinte 

conform e-mailului primit de la Primăria Municipiului Focșani, domnule secretar noi 

avem alăturat procesul verbal al ședinței din 05 decembrie 2019, al ședinței 

extraordinare din data de 05 decembrie 2019 așa că nu știu ce vorbiți dumneavoastră 

acum. Mulțumesc”.  

   

  Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul general al municipiului 

Focșani: „Haideți să încerc să vă edific cu ceea ce vorbesc eu. Dacă pe 20 .... nu ... 

pentru ședința din 05 decembrie 2019 ați primit procesul verbal din data de 28 

noiembrie? Ba da”.  
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05 decembrie ...  

„Doamnă vorbim de convocarea ședinței din 05 decembrie când v-am invitat la 

ședința din 05 decembrie .... se pare că dumneavoastră ... doamnă ... recunoașteți atunci 

că procesul verbal din 28 noiembrie nu a fost aprobat”?  

„S-a discutat acest proces verbal, vi l-am trimis ... cu privire la acest proces verbal, 

l-am trimis anterior datei de 05 decembrie când v-am convocat în ședință extraordinară, 

l-ați primit?  Vă rog.”  

   

  Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc domnule președinte ... 

încă o dată.. deci dumneavoastră de ceva vreme nu mai înțelegeți limba română în ceea 

ce privește adresabilitatea pe care ...” 

 

  Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte ... haideți să 

vă spun un lucru că ... nu ... ascultați-mă doamna consilier ... Am tot respectul pentru 

dumneavoastră nu cred că ați venit aici și ați fost trimisă după stradă, ba din contră că 

dumneavoastră aveți o capacitate intelectuală care vă face demnă să participați la această 

ședință și să fiți consilier local și bineînțeles aveți grijă pentru toți ceilalți oameni ai 

municipiului Focșani și să-i și reprezentați, deci nu cred că nu ați înțeles ce a spus 

domnul secretar care a vorbit cu subiect și predicat. In primul rând vorbim despre ședința 

din data de 28 noiembrie, pe care nu am mai discutat-o deoarece nu s-a mai ținut și altă 

ședință, deci nu a fost supus aprobării și atunci clar nu aveam cum să finalizăm acest 

lucru, din acest motiv asta v-a întrebat domnul secretar. Vă rog frumos nu încercați să 

denaturați discuția să o duceți pe un curs agresiv și un curs care nu își are rostul și locul 

aici la ședință. Dacă vreți discutăm să ne punem poalele-n cap mergem în parc și acolo 

este altă discuție da”? Vă mulțumesc.  

 

  Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Ca să clarificăm domnule președinte 

atât la procesul verbal la care face referire domnul secretar cât și cel din 05 decembrie 

care nu este conform cu realitatea grupul consilierilor Partidului Național Liberal nu va 

participa la vot”.  

   

  Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Mulțumesc era simplu, nu 

trebuia să vă stresați atât de tare. Domnul secretar vă rog”.  

 

  Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul general al municipiului 

Focșani: „Reiau atunci ... în a supune la vot procesul verbal din data de 28 noiembrie. 

Cine este pentru”?  

Cu 12 voturi pentru se aprobă procesul verbal al ședinței din 28.11.2019.  

Bine atunci voi adăuga ad literam că poziția dumneavoastră este că nu participați la 

vot.  

Cu privire la procesul verbal din 05 decembrie dacă aveți ceva de adăugat, vă rog.  

 

  Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc domnule președinte cum 

știm de altfel, ședința din 05 decembrie, ședință extraordinară convocată de primarul 
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municipiului Focșani a început la ora 16,30, din cauza majorității simple pe care grupul 

PSD nu a putut să o aibă în data de 05 decembrie, grupul PNL a plecat din sala de ședință 

a Ateneului la ora 17,00. Da? Ideea este că noi am dat dovadă de bunăvoință, iar 

rămânând în sală că poate veți face acea majoritate pe care nu ați avut-o până la final ca 

să va treceți proiectele. Mulțumesc.”  

  

  Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Mulțumesc doamna Dimitriu, 

vă rog domnule consilier Tănase”.  

 

  Domnul consilier Tănase Neculai: “Da, unde rămăsesem mai înainte … și dacă 

tot l-a făcut domnul secretar acest proces verbal vroiam să vă întreb: ce a vrut să însemne 

că este o mică răutate… o mică mare răutate … după comisii s-a luat o pauză apoi încă 

una apoi la ora 16.00 cei 5 reprezentanți ai Consiliului Local din partea PNL au plecat 

… ce trebuia să facem noi? De ce nu ați spus de exemplu că ședința a început la ora 

16,30 pentru că așa am fost convocați și am plecat după 30 minute. Adică ați vrut să 

introduceți așa niște dubii în ceea ce facem noi? Eu v-am mai spus dumneavoastră lăsați 

politică pentru cei care sunt aleși. Da? Mulțumesc.” 

   

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Da, multumesc”.  

 

  Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul general al municipiului 

Focșani: „Dacă eu consemnam neadevăruri aveați posibilitatea ca acum să îndreptați 

aceste neadevăruri domnule consilier, am spus altceva decât s-a întâmplat? De ce faceți 

dumneavoastră? Nu este tendențios domnule consilier, este un adevăr dacă nu era 16,58 

era 17,00 dar am consemnat că ați fost prezenți ... e adevărat sau nu? Asta am consemnat 

și că ați plecat la ora 17,00. Dacă vreți ....”  

Din sală: duceți în eroare publicul cetățenilor.  

Domnule am zis că nu a fost cvorum pentru a se ține ședința, este adevărat sau nu?  

Din sală:  a fost cvorum  

„Când? La ora 17,00 domnilor ... eu nu sunt cel care am calitate sau... eu? Sunt 

secretarul municipiului... „ 

  „Asta am făcut domnul consilier. Recunoașteți că au fost momente când ați ieșit 

în mod diferit ba pe balcon, ba afară, ba jos, ba alăturat și nu ați fost toți în sală”?  

  “Domnul consilier, stați un pic...putem discuta în contradictoriu n-a fost nimeni 

... domnilor am fost în sală la comisii până la ora 17,00 asta este opinia mea. 

Dumneavoastră considerați că trebuie să completez procesul verbal să amintiți că ați fost 

și ați plecat la ora 17,00 asta înțeleg”? Asta vă doriți?  

  „Spuneți-mi cum să completez procesul verbal”?  

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci eu mă repet, consemnarea 

dumneavoastră este tendențioasă. Și repet din ce cauză, pentru că noi am stat jumătate 

de oră... Dumneavoastră ca și Secretar, împreună cu președintele de ședință n-ați vrut să 

dați drumul la ședință și atunci, ce aveam să facem? Trebuia să plecăm, nu? Era 

cvorumul... Domnule, lasă-mă, domnule să vorbesc!” 
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Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mințiți continuu.” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cine minte, domnule? Domnul, tot 

spuneați...  Domnule, deci eu...” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun, domnul consilier 

Tănase, am înțeles... domnul consilier, haideți să... Domnilor consilieri! Domnul 

consilier Tănase!” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu mai mințiți domnule!” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Nicu 

Tănase. Bun. Haideți să începem ședința, că văd că nu vă mai opriți. Supunem la vot și 

procesul-verbal.” 

 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Procesul-verbal din 5 decembrie.” 

 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Din 5 decembrie.” 

Dacă sunt discuții? 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  procesul-verbal al ședinței extraordinare din 

05.12.2019  și se aprobă cu 12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel,  

Iorga Marius-Eusebiu și Nistoroiu Alexandru. 

  

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Și abțineri de la abțineri.” 

 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, vă faceți 

iarăși că nu înțelegeți limba română?” 

  

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Dacă vreți să facem un test cu privire la cunoștințele despre limba română, 

sunt dispus să-l facem, doamna consilier. Vă rog, vă rog respectuos, să respectați 

disciplina acestei ședințe. Nu suntem într-o sală în care se testează aptitudinile de 

cunoștințe despre limba română, da? Ați spus la început că poziția dumneavoastră este 

a grupului, pentru cele două procese-verbale. Și v-am spus că se supun la vot aceste 

procese-verbale, diferit. Domnul președinte v-a întrebat care este poziția? Eu 

consemnez, că așa cum ați spus la început, nu participați la vot. Nu putem depăși 

momentul? S-a consemnat, există bandă audio și video.” 
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  Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „De atâta timp așteptăm poate, 

poate...” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „V-am argumentat de ce trebuie să vă abțineți și de ce nu trebuie să participați 

la vot atunci când aveți interese patrimoniale. Vă mulțumesc!” 

 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Am o rugăminte la domnul 

președinte... și m-am înscris la cuvânt înaintea dumneavoastră.” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă vorbiți pe subiect, bine, 

dacă nu, vă tai microfonul pentru că... Da, pentru că de obicei vorbiți prostii. Bine. Da. 

Haideți să începem ședința. Gata. Hai lăsați că n-are rost. Bun. Ascultați. Haideți că... 

să nu ziceți dumneavoastră că sunt eu rău . V-ascult.”  

 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, în aceeași 

încăpere, acum, în urmă cu două ședințe extraordinare, dumneavoastră trebuia să oferiți 

un răspuns grupului consilierilor PNL cu referire la acel Corp de control. Dacă îmi aduc 

eu bine aminte și de obicei am ținere de minte, în sala de ședințe a Ateneului, ați vrut 

să-mi înmânați un răspuns fără a citi acel răspuns, pentru a lua act că l-am primit. Nu a 

revenit nici până acum, nici pe poșta electronică, că ați spus că-l trimiteți  în timpul 

ședinței, acel răspuns, și nici prin Poșta Română. Probabil că l-ați trimis cu poștalionul. 

Vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Mulțumesc! ” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog să mă ajutați colegii. Să-mi faceți dovada e-mailului trimis  a doua zi, 

nu în acea seară și prin poștă, acolo unde aveți domiciliul în buletin atunci când ați 

candidat. Eu, alt domiciliu... Dar nu-i vina mea că n-a ajuns corespondența la 

dumneavoastră. Până la sfârșitul ședinței vă fac dovada cu e-mailul și cu borderoul că a 

plecat prin poștă, prin Poșta Română. Nu, stați un pic...” 

 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Are confirmare de primire, 

domnul.” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Borderoul nu-l întocmiți dumneavoastră. Borderoul, haideți...” 

 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră știți ce înseamnă 

un borderou?” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă umflă râsul și pe dumneavoastră. Borderoul îl face instituția care trimite 

corespondența, doamnă.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și semnați de primire.” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu semnez eu de primire. Că eu nu... Doamnă, se întâmplă ceva cu 

dumneavoastră astăzi. Iertați-mă!” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu. Stați acasă dacă este...” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu poți să semnezi un borderou... V-am spus doar... Păi nu, ați deschis 

discuția. V-am spus doar că vă fac dovada îndată. Faptul că n-a ajuns la dumneavoastră.” 

 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Așa ați făcut și data trecută.” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți să începem ședința.” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Îndată. Mi-am rugat colegii să vină cu dovada în timpul ședinței, vă rog 

domnule președinte respectuos.” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Bună seara! Bună seara, 

domnule Primar! Bună seara, domnule Secretar... ați început bine... doamnelor și 

domnilor consilieri, stimați invitați, stimați invitați ai mass-mediei. Dacă mai avem 

proiecte în completarea ordinii de zi? Vă rog, domnule Primar!” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Mulțumesc, domnule președinte 

de ședință. Bună seara, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați colegi, 

stimați reprezentanți  ai mass-mediei. Mai avem un proiect pe ordinea de zi pe care aș 

vrea să-l supun dezbaterii, este vorba despre proiectul privind aprobarea dării în 

administrare pe o perioadă de 5 ani către Clubul Sportiv Municipal 2007 Focșani, a 

spațiului disponibil din incinta imobilului compus din construcție și teren aferent, în 

suprafață de 215 mp situat în Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea desfășurării 

activității secției de șah. Vă mulțumesc!” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule 

Primar! Dacă mai sunt și alte proiecte? Înțeleg că nu. Vom intra în ordinea de zi.” 

Se supune la vot introducerea proiectului de hotărâre prezentat de către domnul 

Primar pe ordinea de zi și se aprobă cu 6 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Tănase Neculai,  Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț,  Gheoca Corneliu-

Dumitru și Buzoi Dan și 12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius-Eusebiu și Nistoroiu Alexandru. 
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Se supune la vot  ordinea de zi în integralitatea ei  și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu și Nistoroiu 

Alexandru și 6 voturi „abținere” din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai,  Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț,  Gheoca Corneliu-

Dumitru și Buzoi Dan. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Înainte de a intra efectiv în 

ședința propriu-zisă, vreau să supunem la vot minutul aferent fiecărui consilier, așa cum 

bineînțeles v-am obișnuit.” 

Dacă sunt discuții? 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  propunerea domnului consilier Nedelcu 

Mihai,  de alocare a unui minut pentru fiecare consilier, pentru a-și exprima părerea pe 

marginea unui proiect  și se aprobă cu 12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius-Eusebiu și Nistoroiu Alexandru și 6 voturi „abținere” din partea domnilor 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai,  Dimitriu Ana-Maria, Filimon 

Ionuț,  Gheoca Corneliu-Dumitru și Buzoi Dan. 

 

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

documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere a 

eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din municipiul Focșani”, 

având ca obiect modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de 

iluminat public în municipiul Focșani - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 1 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 565 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea 

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

frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019 - Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții?  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 2 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr.566 

 

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

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans” să 
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exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani 

referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport 

public local în municipiul Focșani - Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 şi  se adoptă cu 12 

voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 

Gongu Emanuel și 6 abțineri din partea  următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și 

Filimon Ionuț  devenind hotărârea nr. 567 

 

Se prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului informării și consultării publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ construire 

ansamblu de clădiri cu funcțiuni comerciale” - Focșani, intravilan, str. Bârsei nr. 

15, nr. cad. 52234, pe terenurile în suprafață de 19382,0 mp. Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 
Nu sunt discuții.  

Se supune la vot și cu 18 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, 

Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dan Buzoi și Gheoca Corneliu-Dumitru  proiectul 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 568 

 

Se prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului informării și consultării publicului nr. 85432 din 09.09.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe 

colective P+6E și împrejmuire – elaborare PUZ” - Focșani, intravilan, str. Odobești 

nr. 55, nr. cad. 52790, pe terenurile în suprafață de 6850,0 mp. Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 6 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Filimon 

Ionuț, Dan Buzoi, Gheoca Corneliu-Dumitru proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 569 

 

Se prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

actualizării Cărților funciare nr. 54673-C1-U19, nr. 54673-C1-U2 și nr. 546-C1-U9 

ale imobilelor cu destinația de locuințe individuale, situate în Focșani, str. Aleea 
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Parc nr. 13, bloc nr. 13 (fostă str. Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 13). Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul și cu 18 voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dan Buzoi și Gheoca Corneliu-Dumitru 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 570 

 

Se prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

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

producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET 

S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, Primar Cristi 

Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 6 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Filimon 

Ionuț, Dan Buzoi, Gheoca Corneliu-Dumitru proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 571 

 

Se prezintă punctul nr. 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019. 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnule consilier Mersoiu.” 

 

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Vă mulțumesc domnule președinte. Am și eu 

câteva amendamente la acest proiect și anume: 

În bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ai Colegiului Tehnic 

Valeriu D. Cotea se suplimentează cu 10 mii lei articolul bugetar mobilier, aparatură 

birotică și alte active fixe pentru achiziția unui mixer planetar și se diminuează cu 

aceeași sumă  articolul bugetar alte obiecte de inventar.  

Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ale Școlii Gimnaziale 

„Duiliu Zamfirescu” se suplimentează cu 0,20 mii lei reprezentând venituri din donații 

și sponsorizări ce vor fi utilizate pentru achiziția de materiale didactice.  

Propun introducerea unui nou articol care va avea următorul cuprins:  

Alineatul 1: Se aprobă virarea de credite bugetare în sumă de 6,57 mii lei din 

bugetul Primăriei Municipiului Focșani, de la Subcapitolul bugetar alte cheltuieli pentru 
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acțiuni generale, articolul bugetar alte cheltuieli cu bunuri și servicii, în bugetul 

Grădiniței nr. 1 Focșani, la articolul bugetar alte drepturi salariale în bani. 

Aliniatul 2: În mod corespunzător se va modifica Hotărârea Consiliului Local nr. 

287/27.06.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 57,74 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2019 pentru derularea Proiectului educațional Grădinița 

de Vară ediția a II-a 2019. 

Se suplimentează bugetul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 cu suma de 

350 mii lei reprezentând subvenții de la bugetul local pentru cheltuieli sportive 

competiții sportive. 

Se suplimentează bugetul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia cu suma de 

1200 mii lei reprezentând subvenții la bugetul local pentru programe culturale. 

Se suplimentează fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local cu 

suma de 131 mii lei și se diminuează bugetul Primăriei cu 1681 mii lei de la obiectivul 

de investiții modernizare drumuri locale.  

Majorarea veniturilor cu 20,50 mii lei la subcapitolul bugetar sume defalcate din 

TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 

municipiilor.  

Diminuarea veniturilor cu 20,50 mii lei la subcapitolul bugetar alte venituri din 

concesiuni și închirieri. Vă mulțumesc.” 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

consilier. Vă rog domnule consilier Tănase.” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Am ascultat amendamentul propus de 

domnul Mersoiu și la un moment dat apar cheltuieli generale, o sumă destul de mare. 

Cât era suma respectivă? Vă întreb. Erau 60 și ceva…Păi noi nu trebuie să votăm? 

Ce înseamnă cheltuieli generale?  

Domnilor lăsați mahalagismul acesta și golăneala asta cu care sunteți obișnuiți 

așa. Ce înseamnă cheltuielile generale? Vrem să știm cu toții. 65 mii lei? Ce înseamnă 

cheltuielile generale?  

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „65 mii lei?” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi spuneți cât sunt. Dumneavoastră nu știți 

ce citiți? Nu ați reținut? Păi nu știu, citiți, mai spuneți o data….” 

  

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „6,57...” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mii lei. ”  

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Este vorba despre proiectul educational 

Grădinița de vară…” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Cum? Nu domnule erau, cheltuieli generale. 

Haideți nu mă prostiți în față aici!”  

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: Vreți să spun din nou?”  

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da. ” 

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Se aproba virarea de credite bugetare în sumă 

de 6,57 mii lei din bugetul Primăriei Municipiului Focșani, de la Subcapitolul bugetar 

alte cheltuieli pentru acțiuni generale, articolul bugetar alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii, în bugetul Grădiniței nr. 1 Focșani, la articolul bugetar alte drepturi salariale în 

bani.” 

 

Domnul consilier Eusebiu Marius Iorga: „Dar nu se referea la asta...” 

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Cheltuieli generale. Buget general..” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt niște cheltuieli pe care dumneavoastră 

nu le justificați. Noi dacă votăm trebuie să votăm justificat. Deci nu vrem să ne trezim 

cu cheltuieli pe care le băgați la paranghelii. Ați înțeles?” 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vorbiți la microfon domnule 

consilier. Mai citiți odată că nu au fost atenți, vă rog la microfon domnule consilier. 

Apăsați butonul.” 

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Se aproba virarea de credite bugetare în sumă 

de 6,57 mii lei din bugetul Primăriei Municipiului Focșani, de la Subcapitolul bugetar 

alte cheltuieli pentru acțiuni generale, articolul bugetar alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii, în bugetul Grădiniței nr. 1 Focșani, la articolul bugetar alte drepturi salariale în 

bani. 

Aliniatul 2 în mod corespunzător se va modifica Hotărârea Consiliului Local nr. 

287/27.06.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 57,74 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2019 pentru derularea Proiectului educațional Grădinița 

de Vară ediția a II-a 2019.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grădinița de vară?” 

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da” 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Dacă nu aveți ceva de 

spus decât să comentați așa aiurea, vă rog frumos, haideți să supunem la vot, da.... vă 

rog domnul consilier Buzoi... 

Țineți-vă părerile pentru dumneavoastră. Vă rog frumos. 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar de ce să le țin pentru mine?” 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Uite așa să le țineți să nu 

spuneți prostii. Dar chiar să le țineți pentru dumneavoastră înainte de a jigni dacă nu 

înțelegi un lucru și ce vi se pare dumneavoastră așa că ar fi, nu este același lucru. Vă 

rog...” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Este vorba de banii focșănenilor...” 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră stați mai 

calm, sunteți disperați după banii focșănenilor. O să vedem ce-o să faceți că deja s-a 

văzut ce faceți pentru banii țării așa că o să vedem ce o să faceți și pentru banii 

focșănenilor. Păi da, uitați-vă domnule consilier, calmați-vă. Vă rog domnule Buzoi...” 

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnule președinte, vă rog să dați cuvântul 

doamnei director Grosu să explice ce înseamnă acești bănuți. Vă rog frumos.” 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule consilier 

Buzoi. După aceea.” 

 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Mulțumesc. Am reușit să notez două, patru, șase, 

șapte elemente, restul... ați citit foarte repede nu am reușit să...” 

 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu am citit cum trebuie.” 

 

  Domnul consilier Dan Buzoi: „Păi nu, o să vă rog..., stați puțin, nu le-am avut la 

mapă și am vrut să notez. De ce nu se pun la mapă? Dar puteau să se trimită acum. Da?... 

hai, lasă-mă că ... haideți,  eu vreau să întreb punctual  ultimele ... ”. 

 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ ... domnule consilier Tănase 

dacă aveți ceva de spus vorbiți afară și apoi intrați când sunteți liniștit, da! ... 

Eu am ocupație, nu sunt ca dvs. fără ocupație, ca să știți.  Disperarea nu se vede 

în ochii mei ci, a dvs., nu într-a mea, serios. Chiar credeți-mă. 

Haideți că s-au trecut ... supun la vot amendamentele domnului consilier ...  

Păi, domnule consilier,  eu v-am dat cuvântul, dvs. văd că-l lăsați pe domnul 

consilier să vorbească aiurea, fără microfon.  

V-am rugat frumos să vă spuneți părerea, da!  

 Nu-mi spuneți mie că nu aveți ce să faceți! Eu v-am dat cuvântul, ați ... și nu ați 

vorbit  ... nu, am văzut că nu mai voiați să continuați, păi  ... eu vă las, dar, vă rog frumos 

să continuați firul epic și atât”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ Deci, simplu. La Clubul Sportiv, domnul Mihai ...  

sau  ... deci, treisute cincizeci de lei sunt pentru competiții, da? Nu, că vreau să mă 

lămuresc și atât. Păi, nu,nu, eu întreb!  
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Deci treisute cinci zeci de mii de lei noi, adică trei miliarde jumătate. Bun, pe 

urmă, cât a fost ... o mie două sute mii de lei sau ... nu? Păi, nu,nu, eu întreb, că ați spus 

repede și nu am reușit să le notez pe toate. 

O mie două sute mii de lei sau de lei, la Teatru? Că sunt în ordine! ... păi, nu,nu, 

vreu să întreb că asta este suma ... nu, că am întrebat că ați spus dvs. ... dvs. ați spus 

foarte repede și nu am reușit să notez, bun. 

O mie două sute de mii de lei ... asta este suma exactă, dată la Teatru?  

Păi, domnule, cum vreți să votez dacă nu mă lămuriți, dacă ... dar de ce nu ne 

lămuriți domnule, nu am înțeles ... Păi, nu am înțeles, atunci e ceva dubios de nu vreți 

să ne spuneți? ... Păi și atunci eu am întrebat, domnul Mihai, domnul Petruț mi-a spus 

foarte clar ... domnule ... ”. 

 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „  ... d-na Grosu ... linișt ... d-nul 

Buzoi ... o secundă, am înțeles, aveți răbdare.  

D-na Grosu, vă rog frumos să-i răspundeți d-nului Buzoi la întrebările pe care 

dorește să le pună. Mulțumesc.  

Domnule consilier Buzoi, vă rog să-i puneți întrebările doamnei Grosu. 

 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „Vă rog frumos să-mi spuneți și mie că nu am înțeles, 

nu am reușit să notez așa de repede cum citește domnul coleg. 

Deci, la Teatru cât s-a alocat, o mie două sute de mii de lei sau ... ”. 

 

D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: „Am auzit și 

eu ca și dvs. amendamentul consilierului local ... la momentul acesta. Eu am înțeles de 

o mie două sute mii lei”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „  Deci o mie două sute mii lei”. 

 

D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: ” Eu nu am 

calitatea sa comentez amendamentul”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Eu nu v-am cerut să comentați, v-am întrebat suma 

dar …”. 

 

D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: ” … am auzit, 

la fel ca și dvs. …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ … mii lei, un … pentru activitați culturale și aici  

da, e aceeași chestie … poftiți ?”. 

 

D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: ” Eu pot doar 

să vă spun vis-à-vis de Grădinița de Vară, că există pe 2.12. înregistrată la Primărie, o 

adresă a Inspectoratului Școlar care solicită sprijinul Primarului și a Consiliului Local 

cu privire la alocarea suplimentară a sumei acesteia de șase virgulă cincizeci și șapte mii 
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lei pentru Programul Grădinița de Vară, motivat de faptul că au avut o eroare de calcul 

la momentul iulie cînd a solicitat aprobarea dvs. pentru Grădinița de Vară. Este adresa 

Inspectoratului Școlar, atât”. 

 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „ Păi nu, nu cred că fac mișto dacă întreb. De câte 

ori am făcut eu mișto de dvs. stimați colegi?  … păi care aspect… lăsați-mă să vorbesc.  

 Eu nu vorbesc cu dvs., eu vorbesc cu colegul dvs., da! Care-i treaba dvs.? Nu, 

care-i treaba dvs. domnule? 

Domnule Președinte, ce treabă are colegul de mă întrerupe? ”. 

 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Aceeași treabă pe care o are 

Tănase. E aceeași treabă. Sunt la fel, sunt pe aceeași lungime de undă. 

Vedeți cum nu vă convine! Vedeți că nu vă convine și dvs.!  

În momentul în care un coleg de al meu discută, se trezesc cel puțin doi consilieri  

din stânga dvs. care comentează peste.  

Nu … v-am spus eu ceva dvs.! Dvs. m-ați întrebat pe mine, de ce domnul consilier 

Iorga vorbește așa. Din același motiv cum consilierii dvs. colegi vorbesc aiurea, peste 

om … păi atunci, păstrează domnule liniștea … nu-ți convine acum, nu!”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ Păi nu, dar am întrebat pentru că s-au citit și voiam  

să mă lămuresc, da. Este o problemă? Niciodată nu am pus întrebări … dacă doamna 

Director a spus că nu poate să-mi răspundă că nu știe, că acum le află și dânsa … nu am 

întrebat de grădinițe eu! A întrebat alt coleg de grădinițe.  

Eu am întrebat de sume de la Teatru. Este vreo problemă? … Păi, este a dânsului. 

Păi și atunci, care e treaba dvs. cu amendamentul colegului? … Păi da, nu vă întreb pe 

dvs., îl întreb pe dânsul …  

Nu domnule vreau să întreb, unde este domnul Director de la Teatru? Să-mi spună 

și mie ce-i cu banii aceștia de la Teatru? 

Domnule Președinte, vreau să știu și eu … păi pe dvs. vă întreb pentru că vreau o 

lămurire, da! …  

Domnule, cum a spus domnul Petruț, deci domnul Petruț a răspuns foarte clar … 

Am pus alte întrebări suplimentare? … Nu. 

Păi, nu că asta voiam să întreb. Este suma destul de mare și voiam să întreb … 

este cu Plugușorul … că deja s-au alocat bani pentru ăia …  

Vă mai întreb, o sută treizeci și unu de mii de lei la Primărie, da? Despre ce este 

vorba? 

Domnule, vreau să mă lămuresc, care-i problema … este simplu, da! … 

Păi de ce vorbiți dvs.? Stați liniștit. 

Domnule, sunteți avocatul colegului, a spus că dânsul vorbește, nu dvs. Dvs. de 

ce vorbiți? ”. 

 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Domnule Viceprimar Iorga, dacă 

sunteți avocatul domnului Viceprimar Mersoiu, bun atunci … nu, eu nu vă iau la mișto 

dar acum chiar sincer, eu rămân chiar siderat adică, domnul consilier Mersoiu 
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formulează niște amendamente da, asta presupune ce? Că a aprofundat acest proiect de 

hotărâre și a găsit sumele necesare … atunci spuneți-ne domnule ce înseamnă activități 

culturale, ce-i așa de greu! … Ce anume, că sunt mai multe exemple de activități 

culturale. Ce înseamnă? …  

Altă discuție, dacă ați invocat-o pe doamna director să ne spună dar, doamna 

spune că nu știe nimic … 

Domnule Iorga, tot spuneți că … sunteți de acord nu, cu amendamentele … le 

cunoașteți, le știți nu! Păi, răspundeți-ne dvs. domnule atunci.  

Vă întreabă domnul consilier Buzoi”. 

 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „Nu am reușit să notez. Le-ați spus foarte repede, 

da! Păi, și dacă eu vă întreb … să le iau care-i problema … ”.       

 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: ”Le-am spus normal.” 

 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Păi şi dacă eu vă întreb  să le iau, care-i 

problema?” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Să-l întrebăm pe domnul 

secretar, ia să vedem. Cum? Pe rând sau în integralitate?” 

 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: ”Păi pe care le-am citit.” 

 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Pe care le-aţi citit, da?” 

 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule preşedinte vă rog să vă 

mai uitaţi prin sală.” 

 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Sunt nişte sume pe care le-aţi spus.” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dau cuvântul domnului 

Primar. S-a înscris înainte. “ 

 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă vreţi, domnişoară să vorbiţi, n-am nici 

un fel de problemă.” 

 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă rog!” 

 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamnelor şi domnilor consilieri, în primul şi 

în primul rând vă spun sincer  că nici eu nu le-am înţeles pe toate, amendamentele, unu 

la mână. Doi la mână, după o procedură normală şi legală, ar trebui citit fiecare 

amendament şi dezbătut fiecare amendament. Nu trebuie să ne ascundem după deget. 

Trei la mână, nici eu nu mai ştiu cum se vor repartiza sumele acestea, în momentul de 

faţă. Aţi citit foarte multe amendamente, din care nici eu nu am  ştiut de ele, domnule 
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consilier. Mai mult decât atât, vreau să vă spun un lucru, astăzi aflu cu stupoare că am 

avut un control de la aşa-zisul Corp de Control, care mi se pare total nefondat şi nelegal, 

pentru că nu a îndeplinit formalităţile legale, dar asta e o altă discuţie, trimis de către 

domnul ministru al Dezvoltării, ministrul Lucrărilor Publice şi ne-a dat o veste “foarte 

bună”, care  deja a preluat-o  presa de casă a PNL. Faptul  că au găsit motive, din punctul 

meu de vedere, puerile, că s-au deplasat 2 borduri, care erau puse la, pe poziţie, pe 3 

străzi şi pentru asta nu ne vor deconta facturi la străzile locale, care sunt finanţate în baza 

unui contract cu Ministerul Dezvoltării, pe PNDL, Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală, în valoare de 3,3 milioane de lei. Avem 2 facturi de, una de 2.080.000  şi una de 

7.000.000 şi mai avem încă o factură de 700.000, pardon, sume care trebuiau decontate 

de foarte mult timp, deja constructorul ne-a somat  că vom fi penalizaţi conform 

contractului încheiat  cu dumnealor.  Dacă plata nu se face în termenul legal de 30 de 

zile, de la emiterea facturii, vom fi dispuşi să plătim penalităţi. 

Din ce am înţeles eu din frânturile citite de domnul consilier, am înţeles că vor fi 

luaţi toţi banii care au fost alocaţi pentru străzi. Vreau să vă mai spun că eu personal nu 

sunt de acord cu acest aspect. Eu nu sunt dispus să plătesc nicio penalitate.  Dacă va veni 

vreodată Curtea de Conturi şi va verifica acest aspect, că noi avem facturi restante şi noi 

dăm la alte activităţi, gen activităţi culturale, pe la Teatru ş.a.m.d.. Şi ar trebui să spuneţi, 

domnule consilier, care-i fundamentat, că aveţi o adresă fundamentată, venită de la 

Teatru, prin care vi s-au solicitat banii respectivi. Eu vă atrag în mod civilizat atenţia, că 

am dreptul conform  art. 136, alin. 11 din OUG 57, să retrag  acest proiect până la 

scrierea tuturor amnedamentelor şi rescrierea sa conform  tuturor solicitărilor venite şi 

reanalizarea sa. Deci în acest moment eu anunţ public că retrag proiectul de pe ordinea 

de zi. Vă mulţumesc!” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, vă mulţumesc, domnule 

Primar. Acestea fiind spuse trecem la următorul proiect.” 

 

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

regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Dacă aveţi discuţii? Vă rog, domnule consilier Gheoca.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Mulţumesc, domnule 

preşedinte . Referitor la acest proiect, am şi eu de formulat 2 amendamente, dar o să 

formulez pe rând şi mai calm aşa. Domnule secretar o să vreau să ma ajutaţi şi 

dumneavoastră, că ştiu că aveţi Codul. Am observat acest regulament de organizare şi 

funcţionare este întocmit în baza Codului Administrativ şi v-aş ruga, domnule secretar, 

să deschideţi la art. 225, nu de alta, dar o să formulez un amendament care este menţionat 

în acest Cod Administrativ şi să înţeleagă şi colegii consilieri despre ce este vorba. Şi 

mergem la art. 61 din regulament, la pagina  31. Deci la alin.4 o să schimbăm “ în cazul 

nerespectării prevederilor alin. 3, nu 4.„ 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Corect.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Aleşii locali suportă, da? Deci 

acesta este un prim amendament. Şi al-2-lea, se adaugă alin. 5 cu următorul conţinut: 

”Primarul prezintă anual în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea 

economică, socială şi de mediu a UAT-ului”. “ 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Este în Cod.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Exact. Din art. 225, da, deci art. 

225 din Codul Administrativ mai avea un alineat aici, care probabil a fost omis.” 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Fiecare primar 

prezintă…” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, exact. Nu spuneţi că nu 

are…Exact…” 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”…secţiune de aleşi 

locali…” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da.” 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Dacă ne întoarcem la 

Primar, vedeţi că Primarul trebuie să depună un raport anual în funcţie cu atribuţiile pe 

care le are, nu pe aleşii locali.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Şi dacă o inserăm şi pe asta?” 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”N-am niciun fel de 

problemă.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Dacă scrie, tot a fost din Cod, 

am cartea aici, dacă vreţi v-o arăt. “Fiecare primar prezintă anual în faţa autorităţii 

deliberative, adică Consiliul Local, un raport privind starea economică” şi după aia mai 

scrie “şi fiecare preşedinte de Consiliu Judeţean”, dar nu e cazul în speţă, că nu vorbim 

de …” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Suntem la Consiliul Judeţean.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da. Domnule, haideţi că nu mi-

am pierdut busola. Primarul, exact, primarul prezintă anual în faţa, exact cum este 

prevedere în Codul Administrativ. Regulamentul de organizare a fost întocmit după 

acest Cod Administrativ, deci supun, formulez aceste 2 amendamente, cu alin.  3 în loc 

de alin. 4, că e corect, exact, s-a dat copy-paste. Este stipulat, mai e şi la …” 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Supuneţi la vot 

amendamentele.” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mai sunt şi alte amendamente? 

Am înţeles.” 

 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Şi la articolul, domnule 

secretar, şi la art. 62, Transparenţa activităţii scrie “Primarul este obligat prin 

intermediul secretarului…”, sunt convins că aceste aspecte sunt prevăzute şi la 

Obligaţiile Primarului, la Capitolul Primar din Codul Administrativ. Păi inserăm şi 

articolul ăsta dacă tot supun la vot sau formulez amendamentele…” 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Am notat.” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc, domnule 

consilier. Mai sunt şi alte amendamente?” 

 

Se supune la vot primul amendamentul al domnului consilier Gheoca şi se aprobă 

cu 18 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi. 

Se supune la vot al-2-lea amendamentul al domnului consilier Gheoca şi se aprobă 

cu 18 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi. 

Se supune la vot proiectul numărul 9 cu amendamente și  se adoptă cu 18  voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi devenind hotărârea nr. 572 

 

Dau citire proiectului nr.10” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Mi-am luat angajamentul 

că arăt…” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Scuzaţi, domnul secretar 

doreşte să … Bun, daţi-mi şi mie proiectul nr.10, domnule Primar. Vă mulţumesc!” 
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Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

dării în administrare pe o perioadă de 5 ani către Clubul Sportiv Municipal 

Focşani 2007, a spaţiului disponibil din incinta imobilului compus din construcţie 

şi teren aferent în suprafaţă de 215,00 mp., situat în Focşani, str. Albinei nr.18, în 

vederea desfăşurării activităţii secţiei de şah. Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Da, domnule consilier Tănase.” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „vroiam să întreb, unde pe str. Albinei? Unde 

a fost adăpostul?” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, este vorba de fostul adăpost de 

noapte din str. Albinei, după cum probabil că știți, clădirea fostei grădinițe din str. 

Simion Bărnuțiu a fost restituită în baza unei hotărâri judecătorești, așadar proprietarul 

imobilului ne-a somat să eliberăm spațiul. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 acolo 

își desfășura activitatea secției de șah. În aceste momente suntem în perioada în care 

trebuie să eliberăm spațiul, Clubul Sportiv nu are un alt spațiu unde să-și desfășoare 

această activitate și singura soluție pe care am găsit-o momentan, a fost acest spațiu care 

a fost disponibilizat, având în vedere că nu s-a dat destinația inițială la care ne-am gândit, 

cea de creșă, am zis măcar să îl folosim pentru tinerii șahiști să meargă să-și facă acolo 

pregătirile. În acea clădire mai funcționează, după cum știți pentru că ați aprobat cu 

câteva ședințe în urmă, darea cu titlu gratuit către Asociația Surzilor din județul Vrancea 

și astăzi ne-am gândit, a venit o adresă pe ultima sută de metri din partea Clubului 

Sportiv că deja săptămâna viitoare trebuie să-l predam, așa este d-le Ciobotaru?” 

 

Dl. Viorel Ciubotaru director CSM Focșani 2007: „Da, este o necesitate clară 

pentru activitatea ce ne-o desfășuram pe str. Simion Bărnățiu să ne mutăm în noul spațiu 

cât mai repede.” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acesta a fost considerentul și urgența 

care a stat la baza introducerii pe ordinea de zi suplimentar a acestui proiect de hotărâre.” 

 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „Este adevărat că nu trebuie să 

dezamăgim copii, ci din contra trebuie să-i încurajăm.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 18 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 573 
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Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „Micuții șahiști au un nou loc în 

care să își desfășoare activitatea și proiectul a fost aprobat. Drept pentru care vă 

mulțumesc. Acestea fiind spuse rog pe dl. Secretar Eduard Corhană să-i înmâneze d-rei 

consilier Ana Maria Dimitriu acele hârtii care arată că Primăria a trimis informare.” 

 

Domnul Secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

„Corespondența a fost făcută pe cele două adrese de mail pe care le aveți: 

ana.dimitru@focsani.info și dimitriu_ana_maria@yahoo.com, la ora 08,10 pe data de 

29.11.2019, de către colega mea d-na Dăscălescu Cristina care vă trimite toate 

materialele. N-ați primit aceste mail-uri? Niciunul?” 

 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Email-ul nu l-am primit. Iar cea 

de-a două este adresa de email ana.dimitriu@focsani.info este adresa e email cea data 

de către Primăria municipiului Focșani pe care din păcate nu o folosesc, pentru că la fel 

nici tableta nu funcționa, pentru că tot timpul intra pe tabletă, de aceea am dat altă adresă 

de email și stiți foarte bine că tableta am predat-o după jumătate de an, după primirea ei. 

Aștept corespondența în poștă, nu este nici cea mai mica problemă, până în 2020, în 

iunie să primesc acest răspuns. Mulțumesc!” 

 

Domnul Secretar al municipiului Focșani Eduard Marian 

Corhană:„Încercam să fac doar dovada că am trimis această corespondență. Probabil 

până săptămâna viitoare când vom avea ședința ordinară, o să primiți prin poștă. Și o să 

scanez borderoul, să vedeți și borderoul că a fost trimisă într-adevăr de 29.11.2019, a 

doua zi după ședință așa cum mi-am luat angajamentul. Vă mulțumesc.” 

 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „Vă mulțumesc, mă bucur că         

s-au clarificat lucrurile.” 

 

Domnul consilier Radu Nițu: „D-le președinte de ședință aș vrea să reluăm un 

pic adresa care s-a formulat la Consilul Local vis-a-vis de persoana mea. N-am înțeles 

de ce, eu sunt de vreo 14 ani consilier local și nu am înțeles de ce a fost trimisă la 

Consiliul Local, pot să spun mai multe, dar mă opresc atât la adresă pentru că era dată 

adresa din buletin, eu locuiesc în municipiul Focșani. Deasemenea lecturând mai bine 

această contestație și aplecându-mă mai bine, nu am dat așa importanță, am constatat că 

două persoane, doi consilieri locali PNL, în speță dl. Filimon Ionuț și dl. Buzoi Dan, nu 

au participat la ședința din 31 mai 2019 și mi-au făcut plângere, au și semnat-o. 

Deasemenea dl. consilier Gheoca Corneliu Dumitru care îl apreciez ca și jurist, a spus 

că pot pot să iau amendă administrativă sau amendă și vreau să le spun colegilor mei, 

eu nu am amenințat pe nimeni de nici un fel. Și vreau să le spun colegilor că dacă iau 

amendă o plătesc cu banii dumneavoastră și în special ai d-lui consilier Filimon. Dl. 

consilier Buzoi este vecinul meu și nu aș vrea să ne trezim pe stradă, dar pregătiți-vă și 

calculați-vă cheltuielile pentru că eu nu am amenințat pe nimeni, speța a fost infirmată, 

are de scris, nu vreau să vorbesc cum și în ce fel și mă simt total nevinovat. Cred că mai 

multe injurii și aspecte negative, ați spus dumneavoastră la adresa noastră, a altor 

mailto:ana.dimitru@focsani.info
mailto:dimitriu_ana_maria@yahoo.com
mailto:ana.dimitriu@focsani.info
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persoane. Eu nu am acuzat și nu am făcut nimic față de nimeni și îmi cer ieratare dacă 

cineva s-a simțit lezat de vorbele mele, nu sunt un tip abuziv, nu sunt un tip care nu am 

ce face, am o familie sănătoasă, serioasă și m-am simțit jignit pentru modul cum v-ați 

comportat. Noi, să vă spun, vom fi în opoziție de acum, opoziție la Guvernare și avem 

timp să vă facem și noi plângeri penale că asta ați învățat în aceștia ani de zile. N-ați 

contribuit cu nimic la bunăstarea municipiului și la realizarea unor obiective de 

investiție, din contra, dacă ați putut să frânați. Eu îmi cer iertare dumneavoastră dacă 

cineva s-a simțit lezat, am văzut filmulețul care este prezent peste tot și am văzut că dl. 

consilier Bârsan butona telefonul, d-na consilier Ciocoeaș chiar era relaxată, vorbea cam 

toată lumea, eu nu știu cum v-ați simtit amenințați de mine, pentru că eu în general nu 

ameninț pe nimeni și nu am de ce să ameninț. Vă mulțumesc și încă o dată nu vreau să 

aud cuvintele d-rei consilier Dimitriu că nu mă interesează.” 

 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „Vă mulțumesc d-le consilier 

Radu Nițu. Dumnealui a vrut să spună lucrul care l-a supărat, pur și simplu, atât. Declar 

ședința închisă, bună seara.” 

 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „D-le președinte a făcut referire la 

grupul PNL…” 

 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „Am declarat ședința închisă.” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL GENERAL   AL 

            Mihai Nedelcu                                         MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                              Eduard Marian Corhană 
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Laura Tiron pag. 17 – 20  

Daniela Bobeică pag. 21 – 23  


