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ROMÂNIA 

           JUDEŢUL VRANCEA 

         MUNICIPIUL FOCŞANI 

 

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

din data de 31.10.2019 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” 

Focșani, din Piața Unirii nr. 3 are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani.  

La şedinţă participă: 

- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

- d-nul Dan Grigoraș – Direcția Relații interne și internaționale;   

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

agricultură; 

- d-na Grosu Carmen – Director executiv  

- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;  

- d-na Constantinescu Rodica – Inspector Serviciul administrație publică locală  

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-na Ghiuță Carmen – șef Serviciu juridic -contencios  

- d-na Amăriuței Oana – șef serviciu Administrarea domeniului public și privat, 

publicitate  

- d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul Investiții  

- d-na Ivan Elena – inspector, Corp de Control al Primarului  

- d-na Mandea Ionica – inspector, Corp de Control al Primarului  

- d-na Pamfil Daniela – inspector, Corp de Control al Primarului  
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- d-nul Păduraru George Coban – Direcția Arhitect șef;  

- d-na Iordăchescu Alina – inspector Serviciul Resurse umane, managementul 

calității; 

- d-na Pascaru Carmen – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru al 

Consiliului Local;  

- d-nul Bratu Bogdan – consilier, Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor;  

- d-nul Alexandru Iulian – șef Serviciu Taxe și Impozite  

- d-nul Ciobotaru  Mihail – DAS Focșani 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate SA;   

- d-nul Statache Nicușor –Parking Foșani SA  

- d-nul Dochioiu Costel – DDSP Focșani  

- d-na Ionescu Claudia – director SC Administrația Piețelor Focșani SA  

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

- d-nul Merchea Manole – Director al SC ENET SA  

- d-na Marilena Șerbănuț – Ateneul Popular Maior Gh. Pastia  

- d-na Alexandra Tătaru – reprezentant USR Vrancea  

- d-nul Macovei Liviu – președinte USR Vrancea  

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, reprezentanţi ai 

mass-media locale precum și membrii Clubului Pensionarilor din Municipiul 

Focșani.  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 31.11.2019 este: 

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declarați 

aleși la data de 15 octombrie 2019, pentru Consiliul Local al Tinerilor din 

Municipiul Focșani și declararea ca legal constituit al acestuia; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o 

perioadă de 5 ani, către „Asociația ”HOPE LOVE FOR LIFE”, a unui spațiu 

situat la parterul imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea 

înființării unui centru în care se vor desfășura activități de consiliere și 
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ajutoare a persoanelor aflate în condiții nefavorabile de viață; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o 

perioadă de 5 ani, către „Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala 

Vrancea”, a unui spațiu situat la etajul I al imobilului din Focșani, str. Albinei 

nr. 18, în vederea înființării unui centru în care se vor desfășura activități 

socio-culturale, destinate persoanelor cu deficiență de auz și vorbire din raza 

județului Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o 

perioadă de 5 ani, către „Asociația luptătorilor, răniților și urmașilor eroilor 

martiri ai Revoluției din Decembrie 1989”, a unui spațiu situat la etajul I al 

imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, necesar desfășurării activității 

asociației; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, 

cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea 

Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

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

de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a 

numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților 

legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori 



4 
 

reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile ce va 

asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 462/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura 

nr. 123” municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru 

alimentare cu gaze naturale a locului d consum din str. Aleea Căminului nr. 0; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

realizarea obiectivului de investiție: „Branșament pentru sistemul de irigații 

spații verzi locuri de joacă Cartier Gară - str. Longinescu nr. 44”, situat în 

municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiție: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală, str. Făgăraș, str. Gh. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu 

Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

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

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – str. Mare a 

Unirii” din municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de 

investiție: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații 
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verzi, str. Războieni (trotuare și parcări), str. Aviator Muntenescu, str. Muncii, 

str. Gh. Asachi, Fdt. Gh. Asachi, str. Profesor Caian, Aleea Crinului, str. 

Milcov (tronson intersecție – Poarta Remat), Fdt. Dionysos” din municipiul 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 112/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada 

Nicolae Săveanu, strada Cincinat Pavelescu, strada Focșa din municipiul 

Focșani”, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

realizarea obiectivului de investiție: „Împrejmuire, sistematizare verticală și 

rampă acces pentru persoane cu handicap, pentru corp clădire situat în strada 

Ștefan cel Mare nr. 21” municipiul Focșani, județul Vrancea – actual sediu 

PARKING Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 256/2010 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții: „Amenajare Cimitir Sudic Vîlcele, etapa a II-a 

municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 355/2019 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Modernizarea Transportului 

Public în municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 29 noiembrie – 

15 decembrie 2019, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația 

Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei 

Naționale a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. 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, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 80,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea 
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manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională 

a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de distincții revoluționarilor 

focșăneni, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din 

Decembrie 1989; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate 

integral din venituri proprii, pe 9 luni 2019, detaliate pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

29. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului 

Focșani nr. 828/2019 privind majorarea Bugetului general al municipiului 

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

30. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 205/2019 privind 

aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat al 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

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

32. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al Administrației Piețelor Focșani S.A. pe anul 2019 și estimat pe 

următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe 

următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al PARKING Focșani S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 

ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate în anul 2020 și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către 

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
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36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului 

în suprafață de 20,00 mp situat în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P3, județul 

Vrancea, T. 205, P.%11228 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnii Ștefan Constantin și Mirela; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

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

în suprafață totală de 28,00 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 26, județul 

Vrancea, T. 193, P.%10651 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnii Nicolae George Gabriel și Nicolae Corina; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în suprafață totală de 15,00 mp situat în Focșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 

25, bl. 10, județul Vrancea, T. 164, P.%8482 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către Societatea EUR PRODIMPEX SRL reprezentată 

de doamna Moise Elena; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 32,00 mp situat în 

Focșani, str. Cotești nr. 13 bis, T. 108, P. 5707, 5708, 5762/1, către SDEE 

MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

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

asupra terenului în suprafaţă de 6,42 mp situat în Focşani, str. Timotei Cipariu 

nr.4, bl.4, adiacent apartamentului nr.2, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Focşani, în favoarea domnilor Cîrlioru Pavel și Elena; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

41. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 9 din 

anexa la HCL nr. 396/2019 privind aprobarea regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii 

în incinta Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și 

clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 
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43. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 381/2015 

privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri destinate închirierii, din 

proprietatea publică a municipiului Focșani în proprietatea publică a statului; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

de 3 (trei) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu 

Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț 

45. proiect de hotărâre privind a două schimburi de locuințe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului Sud, solicitate de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri 

locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț 

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

se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 386/2019 privind aprobarea listei de 

priorități; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai 

Petruț 

47. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în str. 

Lăcrămioarei bl. D, ap. 01, Mîndrești-Focșani, ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, în locuință de serviciu și repartizarea acesteia 

domnului Drăgan Marian; Inițiatori, consilieri locali  Drumea Alina Ramona, 

Radu Nițu 

48. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 16 înscrisă în CF 51888-C1-

U10 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U15 UAT Focșani către 

domnii Dumitriu Victor Aurelian și Dumitriu Iulia; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

49. proiect de hotărâre pentru modificarea anexi nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului 

Focșani și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu 
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modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

50. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 185/2014 privind aprobarea regulamentului 

privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și 

tratamente fitosanitare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

51. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 186/2014 privind aprobarea înființării și 

alegerii formei de gestiune a serviciului public pentru desfășurarea 

activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

52. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea 

unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a 

vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

53. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 60213 din 21.06.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea atragerii în intravilan a 

suprafeței de 5750,0 mp construire atelier reparații camioane” –Focșani, 

Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 55638, 57299, pe 

terenurile în suprafață de 12508,0 mp din care suprafață de 5750,0 mp este 

propusă pentru a fi atrasă în intravilan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

54. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru reglementare drum acces pe 

teren C.F. nr. 61771 (MapN), la ansamblul rezidențial” –Focșani, intravilan, 

nr. cad. 61771, pe terenul în suprafață de 2604,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

55. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru 

străpungere strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr. cad. 

61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 

10.740,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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56. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 75200 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „PUZ Reglementări funcțiuni și accese pentru 

străpungere strada Cuza-Vodă – centura ocolitoare” –Focșani, intravilan, 

Cuza Vodă, nr. cad. 516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe terenurile în 

suprafață de 16.415,70 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

57. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre 

Municipiul Focșani și Societatea Metale Internațional SRL reprezentată  de 

Resmeriță Valentin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

58. Analiza adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr. 113990/MDRAP/2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Marian Corhană, 

deschide şedinţa ordinară din data de 31.10.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia 

nr. 834/25.10.2019 emisă de către Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali 

din cei 21 de consilieri absentând domnul consilier Nistoroiu Alexandru, fiind 

îndeplinită condiția art. 137 din Codul Administrativ, OUG 57/2019. 

Procesul verbal a fost aprobat în ședința trecută, motiv pentru care îi dau 

cuvântul domnului președinte de ședință Mihai Nedelcu.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Bună ziua, domnule 

Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați ai mass media. Înainte de 

a intra în ordinea de zi am înțeles că doamna profesor Carmen Ion dorește să ne 

transmită câteva lucruri și vă invit doamna profesor să luați cuvântul. Mulțumesc”.  

Doamna Carmen Ion – Profesor la Colegiul Național Pedagogic:”Bună 

ziua, domnule Primar, domnule secretar, domnule președinte de ședință, doamnelor 

și domnilor consilieri. Vin în fața dumneavoastră în calitate de organizator, 

coordonator al Festivalului de Book Trailere Boovie și o am alături de mine pe 

Roxana Badiu împreună cu care am realizat anul acesta lucruri foarte frumoase. 

Sprijinul dumneavoastră a fost absolut extraordinar, fără acest sprijin nu aș fi putut 

duce la capăt festivalul așa că suntem în fața dumneavoastră să vă prezentăm câteva 

rezultate ale Festivalului de Book Trailere BOOVIE. Simțim nevoia să vă aducem 

la cunoștință ce înseamnă acest festival și ce intenționăm să facem în continuare cu 

ajutorul dumnevoastră și pentru anul următor. Am pregătit o prezentare în Power 

Point pentru dumneavoastră cu câteva date importante. Boovie este un festival de 

book trailere, asta înseamnă că elevii care intră în concurs au de citit mai multe cărți 

și  prin tragere la sorți le revine una. După care printr-o manieră interesantă le revine 

sarcina de a face filmul după cartea citită, film la care trebuie să facă un trailer. Este 
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de spus că filmul nu există. Ei trebuie să facă un dublu efort de imaginație. Echipele 

sunt alcătuite din 7-11 elevi și în momentul în care veți afla că am avut peste 100 de 

echipe înscrise puteți face o socoteală simplă că au participat peste 1000 de elevi. Ca 

profesor și nu doar ca profesor, ca om cred cu tărie și am aici și afară sunt și câțiva 

elevi de ai mei ... cred cu tărie și sunteți și părinți aici toți dintre dumneavoastră, nu 

sunt sigură. Cred cu tărie că elevii cel puțin la vârsta adolescenței pot fi autonomi. 

Pot fi crescuți ca și ființe cu gânduri proprii, cu voință proprie și cu deplină capacitate 

de autonomie, evident între limitele ale bunului simț și ale rigorilor părintești. Mai 

credem pe de altă parte în creativitatea lor extraordinară și școala nu este tocmai 

cadrul cel mai potrivit să-și dezvolte această creativitate. Mai credem că echipele 

sunt generatoare de consens, pentru că până la urmă și știți foarte bine și din locurile 

în care munciți... este nevoie de negociat ca să ajungem la un consens. Unii sunt de 

o parte, alții sunt de altă parte, dacă nu există consens, dacă nu există negociere nu 

există produs final. Scopul lor este să livreze un produs. Găsesc până la urmă această 

acțiune ca fiind de consens. Vedeți aici evoluția, practic cifrele spun mai mult decât 

aș putea să spun eu în cuvinte. Concursul a debutat în 2015 la clasele mele, au aflat 

elevii din Liceu, le-a plăcut foarte tare ideea. Au zis ok hai să facem și în liceu, am 

avut 10 echipe și 100 de elevi dintre cei de Liceu. Din cei 400 de elevi pe care îi 

aveam în Liceu la vremea respectivă. Asta înseamnă că un sfert dintre elevi au fost 

implicați. În 2017 a ajuns la nivelul județului Vrancea. Deci am trecut prin nivelul 

licelului, apoi la nivel județean după care interjudețean. În 2019 în luna mai a fost 

concurs la nivel național și internațional, având și 3 echipe din Republica Moldova. 

După cum vedeți de la 200 de elevi în 2018, am ajuns la peste 1000 de elevi în 2019 

și peste 100 de profesori implicați.  

Roxana va prezenta ediția 2019. 

Bună ziua, bine v-am găsit mă bucur că fac parte din echipa doamnei profesor 

Carmen Ion o să vă prezint noutățile ediției 2019. Am vrut ca pe lângă a fi un concurs 

de book trailere să venim cu un plus valoare la acest eveniment. Astfel am hotărât 

să organizăm workshop-uri atât pentru elevi cât și pentru profesori și am avut 

surpriza să primim răspunsuri pozitive din partea celor pe care i-am invitat, printre 

ei se numără nume importante din lumea cinematografică și din lumea culturală 

Florin Marica, Director de Imagine, Alex Marinică Regizor, Varga Attila cercetător 

științific în cadrul Academiei Române, Oana Barbonie, Venera Dimulescu, reporteri, 

jurnaliști, Olimpia Săpunaru – actriță. Pentru profesori au fost invitați Alo Tran 

fondatoarea Școlii Irlandeze din Sibiu, Radu Szekely – Director de Cabinet și 

Consilier al Ministrului Educației Naționale, Ana Maria Rusu care a fost primită cu 

mare căldură pe scena de la Balada de către elevi și profesori. În ceea ce privește 

impactul pe care evenimentul nostru l-a creat în mediul online am ajuns să atingem 

niște cifre extraordinare într-un timp relativ scurt astfel încât după festival aveam 
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4300 de subscriberi pe Youtube, 5300 follow pe Facebook, 660 pe Instagram iar cea 

mai nouă postare de săptămâna trecută a avut un impact de 10.000 de persoane în 

condițiile în care pagina noastră are doar 5000 like-uri”.  

Doamna Carmen Ion – Profesor la Colegiul Național Pedagogic: „Ce 

vroiam să vă spun este faptul că numărul de oameni care ne urmăresc este relativ 

mare dar Roxana nu a citit de acolo, avem peste 1 500 000 de vizualizări ale 

trailerelor și sunt vreo 4000 sau 5000 de ore de vizualizare în condițiile în care un 

trailer are 4 minute. Imaginați-vă câți oameni au văzut trailere respective, deci 

impactul este foarte mare. De ce sunt importante aceste date, deoarece la sfârșitul 

fiecărui trailer au existat sponsorii și evident pe loc de cinste s-a aflat și Primăria 

Municipiului Focșani. Instituțiile care ne-au ajutat de aici din Focșani. Au fost 

difuzate pe canalele naționale: PRO TV, DIGI 24 au venit și au filmat în Focșani. 

De asemenea Radio Gherila, Radio Romania Cultural, Radio România Actualități 

am fost tot timpul în atenția lor. Ce m-a bucurat foarte tare a fost că sunt articole 

care au fost preluate în presa străină, au menționat de asemenea ajutorul 

dumneavoastră. Acest power point o să rămână la dumnevoastră unde veți avea 

acces la link-urile către articolele de presă locală și străină. În toate comunicatele de 

presă ați fost menționați cât și în presa locală, în news letter toți cei care au primit 

informații foarte des în perioada festivalului. Publicitatea a fost în felul următor sigla 

pe un număr de 1200 mape, pe broșuri, pe afișe au fost roll-upuri expuse, clipuri cu 

sponsori, locurile ... menționarea la fața locului, GIF-uri de prezentare pe pagina de 

Facebook, GIF-uri pe site-ul BOOVIE, newsletter, youtube și menționarea în 

comunicatele de presă scrise. S-a dus foarte departe și a fost un  număr foarte mare 

în care ați ajuns la conștiința celorlanți.  

Ce ne dorim pentru ediția din 2020. Dacă în 2019 festivalul a avut 3 zile, 

domnul Primar a fost invitat de altfel, festivitate de deschidere și închidere. Noi data 

trecută în 8 zile a trebuit să rezolvăm toate problemele tehnice și logistice ale 

festivalului... nu sunt foarte sigură, îmi cer scuze nu știu dacă am apucat să vă invit 

deoarece a fost o întreagă nebunie dar profit de ocazie să vă invit la ediția din 2020. 

Ne dorim 4 zile, deoarece 3 zile sunt puține cred mai precis insuficinte. Ne dorim 

mai multe locuri în care să avem workshopuri și intâlniri cu oamenii de cultură și de 

jurnaliști cât și oameni din cinematografie. Pe termen lung intenționăm și o tabără 

de vară BOOVIE, este un plan pe care ni-l dorim foarte mult. După terminarea 

edițiilor lucrurile nu s-au sfârșit cumva, efectele au fost fascinante am avut parte de 

o invitație la cel de-al doilea summit intenațional la Bruxelles, invitația a venit din 

partea Comisiei Europene, bineînțeles că am răspuns afirmativ invitației. Am fost 

acolo și am prezentat festivalul, vorbind despre orașul nostru, a avut un impact 

deosebit. După care acum două săptămâni am fost la o conferință ținută în București 

în fața a peste 1000 de oameni, corporatiști în general și am fost aplaudați la scară 
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deschisă, asta a fost foarte important. Deoarece venim dintr-un oraș mic în care s-a 

întâmplat un lucru foarte mare și care a prins atât de bine la public. Vă mulțumim în 

mod oficial acum pentru că nu am apucat să o facem până acum. Vă mulțumim 

domnule Primar că ne-ați dat această ocazie să facem această ediție și pentru faptul 

că ne-ați dat ocazia să venim acum cu rezultatele acestui festival. Vă mulțumim 

doamnelor și domnilor și îmi doresc să vă avem aproape și la ediția următoare”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumim doamna profesor, 

mulțumim elevilor, colegilor dumneavoastră din țară care s-au implicat un lucru 

extraordinar, este o mândrie pentru noi, pentru Focșani și pentru Vrancea. Eu promit 

solemn că atâta timp cât voi mai fi aici primar vă voi susține necondiționat. Pe de o 

parte, pe de altă parte țin să vă subliniez faptul că îmi doresc foarte mult ca această 

prezentare și rog colegii de la IT să fie adăugată pe portalul nostru pe de o parte să 

fie o postare și pe pagina de Facebook a Primăriei cu o sinteză dacă se poate, dar 

link-ul să fie promovat prin pagina noastră de Facebook. Deoarece este un lucru 

extraordinar, deoarece s-a ajuns într-un timp atât de scurt la un număr foarte mare 

de participanți și tot o dată Focșaniul a ajuns să fie pe harta acestor evenimente 

culturale și nu aș vrea să fie singurul, asta ar trebui să fie doar un punct de început 

pentru mai mulți care doresc să facă ceea ce tinerii și nu numai tinerii și toți și-o 

doresc și merită să o facă pentru că astfel reușim să-i implicăm activ nu numai prin 

spectacole cu fuste scurte ci prin faptul că ne dorim să facem ceva în care ei să se 

implice. Vă mulțumesc și vă felicit”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vom începe cu aprobarea 

ordinii de zi a ședinței de astăzi.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să vă supun atenției 

suplimentarea ordinii de zi cu câteva proiecte foarte importante”.  

Primul proiect în completarea ordinii de zi se referă la: Aprobarea efectuării 

investiției prin co-finanțare pentru obiectivul de investiții extindere rețea de 

distribuție gaze naturale în Cartierul Mîndrești, Municipiul Focșani județul Vrancea.  

Al doilea proiect se referă la: Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 12 mp situat în Focșani str. Câmpului nr.6 jud. Vrancea, 

T156, P7986 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani către domnul 

Borș Gheorghe.  

Propun retragerea a două proiecte: proiectul nr.2 de pe ordinea de zi: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 

ani, către „Asociația ”HOPE LOVE FOR LIFE”, a unui spațiu situat la parterul 

imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea înființării unui centru în care 
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se vor desfășura activități de consiliere și ajutoare a persoanelor aflate în condiții 

nefavorabile de viață.   

De asemenea propun retragerea proiectului de hotărâre de la punctul nr.4 

proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă 

de 5 ani, către „Asociația luptătorilor, răniților și urmașilor eroilor martiri ai 

Revoluției din Decembrie 1989”, a unui spațiu situat la etajul I al imobilului din 

Focșani, str. Albinei nr. 18, necesar desfășurării activității asociației.  

Mulțumesc domnule președinte.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Vă mulțumesc domnule 

Primar, vă rog doamna consilier.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc, bună seara, 

mulțumesc domnule președinte de ședință aș vrea să revin la aceeași cutumă care de 

fiecare dată în ultima perioadă în ședințele de Consiliu Local se întâmplă și anume 

faptul că pe ordinea de zi nu mai există punctul DIVERSE. Pentru că nu mai există 

și sunt în sală cetățeni care au anumite probleme și o să vă spun despre ce este vorba, 

deoarece nu îi putem ține până la final. Este vorba despre o petiție de a dumnealor 

înregistrată la registratura Municipiului Focșani 100133/16.10.2019 și face referire 

la reabilitarea străzilor doar în interesul cetățeanului. Este vorba de reabilitarea 

infrastructurii rutiere și pietonale din zona Centru și anume: Unirea Principatelor, 

Ghinea Dorinel, Magheru ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoara consilier cunoaștem 

petiția respectivă este în lucru și nu este obiectul acestei ședințe. Petiția va fi 

soluționată printr-un răspuns și printr-o întâlnire și o să vă invităm la acea întâlnire 

în cartierul respectiv. Cunosc despre ce este vorba și am programat o întâlnire ce va 

fi anunțată imediat”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Domnule Primar ... dacă îmi dați 

voie ... ați programat o întâlnire la care ați lipsit...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am programat nicio 

întâlnire... „ 

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Și mai mult dacă îmi dați voie ...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am programat nicio intâlnire 

la care să lipsesc, sunteți în eroare ...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Ba da domnule Primar ... este 

vorba de ziua de joi, mulțumesc”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am făcut eu o invitație oficială? 

Adresată în scris cuiva? Sunteți în eroare ...”  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mai mult decât atât ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mințiți în continuare ca domnul 

Ion Ștefan ... „ 

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Dacă îmi dați voie să revin la 

subiect este vorba despre cetățeni și se vede câtă atenție le acordați acestora”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Bun, mulțumesc 

domnișoară haideți să …” 

Domnul Tănase Neculai: “Sunt cetățeni care sunt aici…. “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cetățenii se pot înscrie în 

audiență” 

Domnul Tănase Neculai: “Stați domnule până la audiență este păcat … “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți și dumneavoastră birourile 

de consilieri locali unde se pot înscrie în audiență ... „ 

Domnul Tănase Neculai: “Da, domnule dar discutăm cu toată lumea …”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Avem proiecte pe ordinea 

de zi …” 

Domnul Tănase Neculai:” Fiți corecți …”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Fiți corect domnul 

consilier, nu vă tai microfonul doar vă rog să vorbiți când vi se dă voie… bun haideți 

să supunem la vot ordinea de zi cu completările și cu minusurile pe care le-a propus 

domnul Primar … Vă las să vorbiți dar vă rog frumos acum începem cu ordinea de 

zi. Avem și copiii care așteaptă afară.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Bun să vedem cine 

dorește să vorbească. Dați un microfon pentru cine dorește să vorbească…”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor aici este o ședință 

publică, este o ședință de Consiliu Local care are un regulament. Înscrierea la cuvânt 

se face în mod organizat și se stabilește de către președintele cine și cum i-a 

cuvântul”.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog să vă înscrieți la 

cuvânt după care vă voi asculta. Tocmai de aceea să nu ne mai certăm vă înscrieți la 

cuvânt. Vă mulțumesc frumos.”  

Domnul Brîndușeanu din sală nu vorbește la microfon…. Reclamând 

probleme referitoare la blocurile din Revoluției 16,17.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Doamna Dimitriu se 

ocupă numai de prostii…” 

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Vă rog frumos să vă retrageți 

cuvintele și dacă într-adevăr vă susțineti acuzațiile puteți să mă dați și în judecată, 

mulțumesc ... „ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Brândușescu, domnul 

Brândușescu vă dau un răspuns simplu până ... domnul Brândușescu vă dau un 

răspuns simplu ... blocul respectiv și blocul din Revoluției 16 și 17 va intra într-o 

reabilitare cu proiect pe fonduri europene. Până atunci nu putem face nimic deoarece 

proiectul pe fonduri europene poate fi respins. Și vreau să vă mai întreb un lucru atât 

pe dumneavoastră cât și pe ceilalți care văd că mai sunt în sală care sunt locuitorii 

acelor blocuri. Până să stabilim noi Primăria Municipiului Fpcșani că trebuie să 

recuperăm cheltuielile cu consumul energiei electrice la locuințele din aceste 2 

blocuri ați pus vreodată întrebarea de ce nu avem căldură”?  

„Domnul Brândușescu eu vă spun că blocurile respective au funcționat până 

acum până astăzi... da până când am stabilit noi să percepem să recuperăm cheltuiala 

cu energia electrică ... nu de la dumneavoastră, de la cei care au fost acolo locatari 

pe baza unor contracte sau fără contracte care au locuit abuziv acolo ... domnul 

Brândușescu v-am ascultat, dați-mi voie și mie... nu este adevărat”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Brândușescu păstrați 

solemnitatea ședinței și vă rog frumos să părăsiți sala dacă folosiți un asemenea...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu v-am dat niciun ban, cereți 

doamnei banii ...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Vă rog dacă puteți fi scurt 

dacă nu la capitolul diverse. La sfârșit … spuneți-mi cine sunteți. Nu v-am dat 

cuvântul, obișnuiți-vă să puneți mâna pe microfon doar când vă dau eu cuvântul. Vă 

rog frumos să respectați ședința. Cum vă numiți?”  

Dan Vrăjitorul (cetățean al Municipiului Focșani): ”Locuiesc pe strada 

Dornișoarei de mai bine de 25 de ani. În urmă cu 1 lună de zile Poliția Locală și 

Parking au venit și au dat amenzi și au ridicat mașinile. În urma unor semne de oprire 
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interzisă pusă pe str. Dornișoarei. Am pierdut mai bine de 50 de locuri de parcare. 

Avem un trotuar spre ISU unde parcam înainte care nu îl folosește nimeni care se 

termină în intersecția ISU nu mai putem parca pe acea parte. Celor de la case li s-au 

ridicat mașinile, nu au voie să parcheze în fața casei pe Dornișoarei. În urma petiției 

pe care am făcut-o și am semnat-o 107 cetățeni arondați riveranilor din zonele 

respective am venit și cu o serie de propuneri. În această săptămână marți seară am 

discutat cu echipa domnului viceprimar care a venit în zonă împreună cu domnul 

director de la Parking și am găsit niște soluții pe care au spus că va veni și le va pune 

în discuție cu dumneavoastră. Referitor la ceea ce am scris în petiție, aseară a venit 

și echipa domnilor de la PNL și am discutat … tocmai de aceea nu este politic, da ? 

Deci am discutat și cu PSD-ul și cu PNL -ul și bănuiesc și sperăm că 20 de consilieri 

PSD, PNL … să găsească soluția cea mai bună coordonați de dumneavoastră domnul 

Primar.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Vrăjitorul stați de 25 de 

ani pe strada Dornișoarei da? Bun. De câți ani nu a fost reabilitată str. Dornișoarei, 

str. Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Magheru, Teiului”? 

Dan Vrăjitorul (cetățean al Municipiului Focșani): ”Niciodată.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Niciodată. Vă mulțumesc. Au 

fost reabilitate de curând, da? Bun. Știți că există niște standarde și stasuri stabilite 

de către organismele abilitate în ceea ce privește trama stradală, lățimea unor 

trotuare... În ceea ce privește o anumită suprafață de spații verzi. Noi le-am respectat 

întru totul. Proiectul respectiv a fost finalizat având avizele tuturor instituțiilor 

abilitate să avizeze aceste proiecte. Faptul că dumneavoastră locuiți la case și nu 

vreți să o parcați în curte și vreți să o parcați pe trotuar în fața casei dumneavoastră 

este problema dumneavoastră. Noi acolo am creat locuri de parcare, vă fac un calcul 

și un bilanț dar vă spun că pe totalul celor 7 străzi reabilitate s-au creat locuri 

suplimentare de parcare. Ceea ce se întâmpla până când dumneavoastră să veniți cu 

această urâtă petiție deoarece nu m-am putut aștepta ca o scrisoare de nemulțumire 

să vină din partea celor 107 de cetățeni și să știți că am cunoscut și eu vreo 40 și     

mi-au spus că au semnat fără să știe ce semnează. Așa că vă rog frumos să vă revizuiți 

puțin atitudinea și faptul în care dumneavoastră, modul în care dumneavoastră 

dezinformați cetățenii. Domnișoară nu v-am întrerupt”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”V-am spus să nu mai 

puneți mâna pe acel buton doar când vă dau eu voie. Imi pare rău.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Deci, faceți cetățenii ....”  
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Dan Vrăjitorul(cetățean al Municipiului Focșani): ”Domnul Primar …”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-am ascultat și vă respect și am 

rugămintea să fiu respectat. Vă pot spune doar atât. Petiția dumneavoastră nu este 

fundamentată 100%, da într-adevăr sunt câteva probleme punctuale pe care le vom 

soluționa, dar nu în cadrul ședinței de Consiliu Local deoarece nu dumnealor sunt 

de specialitate să facă acest lucru. Doar în cadrul unei comisii și aceea este Comisia 

privind Siguranța Traficului, unde vom discuta modalitatea de reglementare a 

circulației în zonă și poate vom institui niște sensuri unice astfel încât să vă dea voie 

să parcați și pe stânga și pe dreapta fără niciun fel de problemă. În schimb nu putem 

modifica în acest moment absolut nimic, suntem în perioada de garanție nici nu s-a 

făcut încă recepția finală a lucrării, nu putem modifica proiectul, nu putem dărâma 

trotuare așa cum  ne-ați solicitat, nu putem strica spații verzi, nu ne va da voie 

Agenția de Mediu. Nu putem să mutăm ISU VN pentru că vă poluează pe 

dumneavoastră fonic. Pentru că asta ați pomenit în acea petiție. ISU VN nu este 

subordonat Primăriei Municipiului Focșani este subordonat Ministerului Afacerilor 

Interne și ca să vă mai spun așa ca o paranteză. Încă de când eram subprefect am 

căutat diverse modalități și posibilități de a găsi un nou spațiu pentru a reloca această 

instituție care într-adevăr în acest moment având în vedere condițiile de desfășurare 

a activităților dumnealor, numărul de autovehicule care există în zonă parcate le 

creează și dumnealor mari dificultăți și ne gândim și căutăm soluții să găsim un alt 

spațiu adecvat pentru a-și desfașura activitatea fără să vă mai perturbe liniștea 

dumneavoastră iar în ceea ce privește locurile de parcare pe care le-ați solicitat 

dumneavoastră în fața acelei instituții regulamentul lor intern nu vă dă voie să parcați 

nici măcar la 5 metri în apropierea gardului unității militare. Da, deci vă dau câteva 

elemente clare și pe care vi le pot pune oricând și în scris. Am vrut să fac o întâlnire 

dar nu am vrut să fac întâlnirea cu dumneavoastră până nu aveam un punct de vedere 

al Comisiei privind Siguranța Traficului, comisie care așa cum v-am spus 

funcționează pe lânga Primăria Municipiului Focșani din care fac parte mai mulți 

specialiști și din din domeniul drumurilor, circulației rutiere, atât de la Poliția Rutieră 

cât și de la Drumuri Județene, Drumuri Naționale și la Parking care vor reglementa 

solicitările dumneavoastră, eu cred că se vor găsi soluții. Prima ședință o vom 

convoca de îndată pentru a putea să discutăm acest punct de vedere al 

dumneavoastră”.  

Dan Vrăjitorul (cetățean al Municipiului Focșani): ”Vă mulțumim și 

sperăm într-o soluționare favorabilă și pentru cetățenii municipiului Focșani.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa ce modificări să facem 

domnule? ... să modificam un trotuar, să dărâmăm un trotuar, un spațiu verde ... până 
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acum țipați că nu avem spații verzi? Ați citit petiția dumnealor ca propunere iar în 

ceea ce privește... domnul Vrăjitorul .... poftim? Unde era”?   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Vrăjitorul ați pomenit 

deja de acele locuri de parcare care s-au desființat în fața Policlinicii private de strada 

Popa Șapcă, acolo au fost niște locuri de parcare făcute în mod ad-hoc de către 

proprietar unde nu s-a respectat limita de propietate a domeniului public, iar din 

locuri de parcare în spic s-au transformat în locuri de parcare în longitudinală pentru 

că propietarul spațiului respectiv și-a exprimat dorința de a-i fi respectată limita de 

propietate și să nu mai construim pe domeniul privat, unde oricum nu aveam voie să 

construim. Sunt câteva reglementări juridice pe care dumneavoastră nu aveți de unde 

să le știți, dar eu vă spun la modul foarte clar că am respectat și respectăm în tocmai 

toate proiectele așa cum sunt ele avizate de toți cei în drept. Vă mulțumesc.  

Personal am fost de foarte multe ori pe șantier și am stat de vorba cu domnul 

Paraschiveanu proprietarul tereneului respectiv și dumnealui și-a exprimat opinia în 

acest sens și am avut inițial în proiect varianta de a fi parcarea în spic și a se păstra 

cum era înainte și dumnealui a solicitat și a trebuit să facem dispoziții de șantier de 

modificare de soluții și am făcut parcarea cum este acum. Deci noi nu mai putem să 

mai revenim acum peste noapte că vor alți locatari dacă dumnealui nu acceptă să-i 

construim pe propietate privată și nici nu cedează terenul.  

Da, dar este vorba de propietatea și propietatea este o chestiune juridică care 

nu se poate reglementa peste noapte și nici nu putem modifica proiectele după ... 

soluția este să utilizăm terenul pe care îl avem așa cum este”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, vă ascult 

domnule consilier.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Bună seara câteva secunde. Domnule 

Primar acel trotuar la care faceți dumneavoastră referire … că trebuie desființat sau 

… poate fi desființat. Da, domnul Primar poate fi desființat dacă pe acel trotuar nu 

circulă nimeni, care este problema. Tot faceți dumneavoastră trimitere la acele avize 

că … proiectele au fost avizate de nu stiu cate organe ... păi proiectele sunt avizate 

cum li se pun lor sa fie avizate …  

Ce înseamnă, dați-mi voie vă rog … concepția respectivă pe acel tronson de 

stradă este a proiectantului care a trebuit să coincidă cu interesele cetățenelilor, nici 

ale dumneavoastră nici ale mele…ale celor din zonă. Păi haideți să facem …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier dați-mi voie să 

vă spun ceva și vă trimit în primul rând la avizul Inspectoratului Județean de Poliție 
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care reglementează și spune foarte clar ce condiție trebuie să îndeplinească o tramă 

stradală” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Concepția respectivă pe acel tronson de 

stradă este a proiectantului, care ar trebui să coincidă cu interesele cetățenilor. Nici 

ale dumneavoastră, nici ale mele, ale celor din zonă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu sunt de acord. Domnule 

consilier, haideți să vă spun ceva...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți să facem. Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Proiectul respectiv a primit în 

primul rând avizul Inspectoratului Județean de Poliție, care reglementează foarte clar 

și spune foarte clar ce condiții trebuie să îndeplinească o tramă stradală. Noi nu 

putem să facem un trotuar și din șosea să facem imediat locuri de parcare lângă gard, 

fără să existe posibilitatea ca cetățeanul, care coboară din mașină să aibă un trotuar 

pe unde să circule. Deci dacă parchează mașina... dați-mi voie! Haideți să luăm cazul 

ăsta concret. Desființăm trotuarul. Ok. Să admitem că desființăm trotuarul respectiv. 

O clipă! Ori desființare, ori transformare în loc de parcare este tot același lucru. Că 

lăsăm mai jos, sau că rămâne același. Cetățeanul, care coboară din mașină, trebuie 

să se deplaseze pe un trotuar în siguranță. Unde se va deplasa? Va traversa fiecare? 

Se va face trecere de pietoni din 2 m jumate în 2 m jumătate sau din 5 m în 5 m pe 

stradă ca să poată traversa pe trotuarul de vizavi?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, acolo trebuie făcut sens 

unic.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi asta am spus că sens unic se 

poate face. Și dacă facem sens unic, se poate parca și pe stânga și pe dreapta.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar asta este o soluție pe care n-

o adoptăm noi astăzi aici. Soluția se va stabili, dacă este viabilă în ședința Comisiei 

de siguranța traficului, unde puteți fi prezenți. N-am niciun fel de problemă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, asemenea proiecte la care 

facem noi referire, și punem sintagma domnule s-au aprobat, nu mai putem schimba 

nimic. Au fost în diferite ocazii și-n diferite situații, inclusiv la Mândrești. Proiectele 

astea parcă sunt luate copy paste de pe altă..” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. S-a înțeles domnul 

consilier. Mulțumim. Haideți ca să intrăm în ordinea de zi. ” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă bucur dacă s-a înțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ S-a înțeles exact.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți să găsim o soluție pentru acești 

cetățeni.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Păi a și spus că așa ar fi 

normal.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Găsim o soluție. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Haideți 

să intrăm în ordinea de zi. Vă rog frumos! Deja suntem în întârziere. Supunem la vot 

apobarea ordinii de zi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Un singur lucru. Vreau să spun așa că.. 

vă spun, nu neapărat... nu acuz pe nimeni. La blocurile din Sud, din Revoluției, 

oamenii nu au căldură. Deci indiferent.. n-au apometre. Deci plătesc niște facturi 

foarte mari. Trebuie găsită o soluție. Deci ăia nu sunt...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Soluția o avem. Așteptăm 

deschiderea liniei de finanțare, să depunem cererea de finanțare pentru reabilitarea 

blocurilor respective. Deja avem proiectele finalizate pentru reabilitarea blocurilor 

respective. Noi acum dacă venim și alocăm niște sume, care nu sunt mici..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, e prima oară cînd v-aud de 

chestia asta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor, dar este.. cum adică? 

Poftiți?” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Când se întâmplă chestia asta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În momentul... noi avem 

proiectele gata pentru a le depune pentru reabilitarea blocurilor.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Da. Dar nu sunt depuse că asta voiam să 

întreb.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt depuse pentru că nu este 

deschisă linia de finanțare. Așteptăm deschiderea liniei de finanțare.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Am înțeles. Deci să înțelegem. Acum ca să 

fie toată lumea lămurită, ca să nu mai punem întrebări suplimentare. Să înțelegem 

că dumneavoastră veți depune... așteptați deschiderea liniei de finanțare? Dar 
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problema este până atunci, ce se va întâmpla cu oamenii aceia? Că asta-i problema. 

Este ok că se deschide, dar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Oamenii respectivi vor trăi cum 

au trăit și până acum, domnul consilier. Problema lor este alta. Până acum ei n-au 

fost puși să plătească nimic acolo. Și din momentul în care au fost puși să plătească, 

au început să spună că n-au căldură. Da? Până acum, până când să preluăm și să 

facem lucrurile, să punem ordine în ceea ce se întâmplă acolo, nu plătea nimeni 

nimic. Era un ”dolce far niente” , acolo toată lumea făcea ce voia. Toată lumea se 

caza când voia, fiecare intra când voia în clădirea respectivă, în camerele respective, 

n-avea nimeni contract cu Primăria Municipiului Focșani. Nu se plăteau. Știți câte 

datorii are Primăria Municipiului Focșani aferente consumului de apă și consumului 

de energie electrică și suntem executați silit și avem conturile poprite? Vă pot spune 

colegii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Primăria este vinovată. Trebuia să ia 

măsuri. Asta vă spun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domule consilier, s-au luat 

măsurile acum și abia acum se văd efectele, da? Pentru că dacă noi, îi lăsam în 

continuare să consume energie electrică și să fie plătită energia electrică pe factura 

de iluminat public a Primăriei, nu mai țipau acum și stăteau cu caloriferele și cu 

difuzoarele la maxim. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumim, domnule 

Primar! Supun la vot.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă vă faceți că nu mă 

vedeți... de aceea o să apăs butonul ca să se deschidă microfonul. Mulțumesc, 

domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „V-am dat cuvântul, 

domnișoară. Ați avut cuvântul. Deci haideți să intrăm în ordinea de zi, cu proiectele 

retrase și cu proiectele introduse de domnul Primar. Supun la vot ordinea de zi.  

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  ordinea de zi împreună cu  proiectele de 

hotărâre adăugate de către domnul Primar pe ordinea de zi și cu cele retrase  și se 

aprobă cu 9 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, 

Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru și Buzoi Dan și 11 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 
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Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

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

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

în ordinea de zi, supun la vot minutul pentru fiecare consilier. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dacă mai aveți și altceva de propus? 

Vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Domn președinte. 

Mulțumesc! Era discuția de... colega mea a spus de punctul diverse și voiam să 

supuneți la vot. Ați votat întâi ordinea de zi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Păi v-ați abținut așa că 

nu mai avea niciun rost.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Domnul președinte, eu voiam să mai 

pun o întrebare domnului Primar. De ce ați scos cele 2 proiecte? Mi s-a părut că erau 

bune. Erau interesante.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Vă pot da și această 

explicație. După ce s-au inițiat aceste 2 proiecte și v-au fost transmise niște proiecte 

la care nu voi renunța, dar vreau să avem... să înțelegeți pentru că se mai strecoară 

uneori și anumite scăpări, să le spunem și așa. Odată cu apariția noului Cod 

administrativ, una dintre condițiile impuse de lege pentru a putea încredința în 

folosință gratuită pe o perioadă stabilită de dumneavoastră, niște spații care aparțin 

domeniului public sau privat al municipalității, trebuie ca acei beneficiari să facă 

dovada că sunt instituții de interes public. Ori.. poftim? De utilitate publică. Pardon! 

Nu au avut timp cei doi solicitanți, în speță, Asociația ”Hope Love for Live” și 

Asociația luptătorilor, răniților și urmașilor eroilor martiri ai Revoluției din 

decembrie 1989 să aducă aceste dovezi. Le-am comunicat. Le-am transmis. Avem 

aici și reprezentantul de la Asociația luptătorilor, răniților și umașilor eroilor martiri 

ai Revoluției din decembrie 1989, le-am transmis. Urmează să aducă în decursul 

lunii noiembrie și la următoarea ședință, să le repunem pe ordinea de zi. Asta-i toată 

justificarea. Să știți că nu sunt altele.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun! Vă mulțumesc, 

domnule Primar! Intrăm în ordinea de zi cu proiectul numărul 1.” 

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

mandatelor consilierilor locali, declarați aleși la data de 15 octombrie 2019, 

pentru Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani și declararea ca legal 

constituit al acestuia - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? 

Înțeleg că nu. Invităm tinerii să participe la acțiune și la proiect. Haideți să supunem 

la vot proiectul, ca după aceea să le dăm voie copiilor să depună jurământul.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 1 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 468 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă invităm să depuneți 

jurământul, dragi tineri. Mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Da. Dar o să fie în ordine. Voi citi jurământul pe care dumneavoastră trebuie să-l 

rostiți, după care să jurați, după care noi vom complini procedura. Vom semna acest 

jurământ, care va fi remis dumneavoastră și un exemplar la dosarul nostru de ședință. 

Așadar:  

”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce 

stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele tinerilor municipiului Focșani. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu”. Și acum în ordine alfabetică: 

 Pamfile Miruna –Jur! 

 Velica Emil–Jur! 

 Enoiu Dan Gabriel–Jur! 

 Ghemuleț Denisa–Jur! 

 Drăgan Eduard–Jur! 

 Pavelescu Petre Ilie–Jur! 

 Lascăr Ștefano–Jur! 

 Michulec David Andreas–Jur! 

 Ivan Andrei Angelo–Jur! 

 Croitoru Mario–Jur! 

 Iacob Rareș–Jur! 

 Tudor Iulia Andreea–Jur! 

 Cioarec Iulia–Jur! 

 Scutaru Ramona–Jur! 

Absentează? Consemnăm. 

 Apostol Robert 

 Boșciog Andreea Gabriela 

 Ghiuzan Emanuel 

 Tuvene Ana-Maria 

 Mihai Bianca 

 Cernei Marius 

 Pleșea Lăcrămioara Clara 
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Vă mulțumesc! Ei se retrag să-și termine procedura și noi continuăm cu 

celelalte proiecte de hotărâre. O să vă rog să vă retrageți pentru că dumneavoastră 

mai aveți de continuat o procedură. Noi reluăm lucrările ședinței ordinare. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „După aceea vin înapoi 

sau ce fac?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Să-și aleagă primarul, secretarul, viceprimarul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Proiectul nr. 3. 

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

încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, către „Asociația 

Națională a Surzilor din România – Filiala Vrancea”, a unui spațiu situat la 

etajul I al imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea înființării unui 

centru în care se vor desfășura activități socio-culturale, destinate persoanelor 

cu deficiență de auz și vorbire din raza județului Vrancea - Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Vă 

rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte, avem aici un 

amendament, cam lung, dar să-mi dați voie să-l citesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „În tot cuprinsul proiectului de hotărâre, în loc 

de din raza județului Vrancea” se va citi din raza municipiului Focșani, iar în loc de 

Asociația Națională a Surzilor din România Filiala - Vrancea se va citi Asociația 

Națională a Surzilor din România -  Filiala Focșani. 

2 - Articolul 1, alin (3) se modifică și se completează și va avea următorul 

cuprins: 

Imobilul din strada Albinei, numărul 18 este compus din construcție și teren 

în suprafață de 215 mp, având o valoare de inventar de 45,542 lei, aparține 

domeniului public al municipiului Focșani și este înscris în cartea funciară, cu 

numărul 23298 UAT Focșani. 

3 – Art. 1 alin. (4) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

Pe durata dării în folosință gratuită Asociația Națională a Surzilor din 

România - Filiala Focșani poate folosi și poate dispune de bunul dat în folosință 

gratuită, în condițiile stabilite de lege, dar și de actul de constituire fără a putea 

proceda la schimbarea destinației acestuia. Cheltuielile ocazionate de folosința 

spațiului, respectiv plata pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, 

furnizare energie electrică și gaze, salubrizare, dezinsecție și deratizare etc. cad în 

sarcina Asociației. 

4 – După art. 1 se introduce art. 11, care va avea următorul cuprins: 
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Art. 11 – În exercitarea atribuțiilor de darea în folosință gratuită a imobilului 

descris la art. 1, autoritatea publică locală, precum și Asociația Națională a Surzilor 

din România - Filiala Focșani au următoarele obligații: 

(1) Consiliul Local al municipiului Focșani, prin serviciile specializate din cadrul 

Primăriei Municipiului Focșani să 

(a) verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul 

de dare în folosință gratuită și prin lege; 

(b)  să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când 

interesul public legitim o impune; 

(2) Asociația Națională a Surzilor din România Filiala – Focșani avea următoarele 

obligații: 

(a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința 

gratuită; 

(b) să prezinte anual Consiliului Local al municipiului Focșani rapoarte privind 

activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul 

colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare; 

(c) să permită accesul autorităților publice locale pentru efectuarea controlului 

asupra bunurilor; 

(d) să nu modifice bunul în parte ori în integralitatea lui.  

(e) la încetarea folosinței gratuite se restituie bunul în starea în care l-a primit, în 

afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și liber de orice sarcini. 

(f) să achite, de achitarea facturilor emise lunar de furnizorii de utilități, Cup S.A, 

Cup Salubritate SA, GDF Suez, Electrica Furnizare S.A, D.D.S.P. Focșani etc.; 

(g) să suporte cheltuielile cu reparațiile generate de utilizarea spațiului dat în 

folosință gratuită; 

(h) să efectueze lucrările de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor 

de construcții și instalații generate de folosința spațiului.  

(3) Folosința dobândită în baza hotărârii de dare în folosință gratuită nu poate fi 

transmisă nici oneros și, nici cu titlu gratuit unei alte persoane fizice sau juridice; 

(4) În situația nerespectarii prevederilor cuprinse la art 1.1, folosința gratuită 

încetează de drept, Asociația având obligația restituirii bunului în termen de 10 zile 

de la notificarea primită.  

(5) Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa autoritatea 

locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și 

la existența unor cauze sau iminența producerii a unor evenumentr de natură să 

conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 

5. După articolul 11 se introduce art. 12, care va avea următorul cuprins: 

Art. 2 (1) - Constituie contravenției la dispozițiile prevăzute la art. 11, dacă nu 

sunt săvârșite în astfel de condiții, încât să fie considerate potrivit legii penale 

infracțiuni: 



27 
 

a. încălcarea prevederilor art. 11 alin (2) lit. a – e,  

b. încălcarea prevederilor art. 11 alin. 3; 

(2) Contravențiile prevăzute la art. 12, alin. 1 lit (a) se sancționează cu amendă de la 

5000 la 15.000  lei 

(3) Contravențiile prevăzute la art. 12, alin. 1 lit (b) se sancționează cu amendă  

de la 5000 la 10.000 lei; 

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane 

împuternicite de structurile cu atribuții de control.  

(5) Contravențiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

  Cam lung, dar acesta a fost amendamentul. Vă mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Vă mulțumesc, 

domnule consilier! Vă rog domnișoara Dimitriu!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Aș vrea să știu. Există cineva care poate transmite domnilor de la 

Asociația Națională sau dacă sunt prezenți? Știu de acest amendament pe care 

dumneavoastră tocmai l-ați citit acum? Întreb. Este o pură întrebare. Eu v-am 

întrebat pe dumneavoastră că l-ați citit și trebuie să știți. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna consilier, mi se pare că au trecut 

atâția ani și n-ați înțeles că întrebările pe care le puneți președintelui de ședință, 

domnului Secretar... Deci haideți să înțelegeți o dată. Bănuiesc că nu vreți să 

înțelegeți. Eu sunt cu cititul, cei care…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dau cuvântul domnului 

Secretar.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Dacă domnul Primar v-a spus la proiectul 2 și 4 că nu există recunoaștere ca fiind 

instituție de utilitate publică, că în cazul acestei Asociații există o hotărâre de 

Guvern, care poartă nr. 903/9 noiembrie 2018, prin care Guvernul României 

recunoaște această asociație ca fiind de utilitate publică. În acest sens am completat 

acest proiect de hotărâre pentru că, Codul administrativ, vă spuneam la Comisii, că 

are și părți bune și părți rele, din punctul meu de vedere, aici Codul este mult mai 

laborios și consider obligatoriu a fi inserate în text, în respectiva hotărâre de Consiliu 

Local a acestor obligații care sunt corelative, atât pentru noi ca instituții care predăm 

spațiu, cât și pentru dumnealor, pentru cei care primesc spațiu, adică sunt câteva 

elemente obligatorii a fi trecute în text. Deoarece colegii mei au considerat că nu 

trebuie toate preluate, eu am zis că este obligatoriu a fi introduse în proiectul de 

hotărâre și așa s-a născut ideea de amendament, chiar dacă este mai lung, 

complinește practic o procedură. Vă mulțumesc!” 

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

consilier!  
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Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu 

Nițu și se aprobă cu  20 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu 

Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi 

Dan, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel și Iorga Marius-Eusebiu. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 3 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 469. 

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

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Aparatul de 

specialitate al Primarului municipiului Focșani - Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule consilier 

Iorga!” 

  Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc domnule 

președinte! Am citit și eu acest proiect și dacă este posibil, sunteți de accord să-l 

amânăm pentru data viitoare. Și vă spun de ce. La anexa 1, avem o schiță a 

organigramei. La anexa 2 avem o listă cu aparatul de specialitate al Primarului. Și 

spune așa:  

Structura aparatului de specialitate începe cu demnitarii, Primar, viceprimari, 

consilierii din compartimentul cabinetului domnului Primar și apoi Secretarul 

General al municipiului cu noua denumire de Secretar General. 

Părerea mea este că aici s-a greșit puțin. Demnitarii, cât și consilierii domnului 

Primar nu fac parte din aparatul de specialitate. Dacă greșesc? Ordonanța de urgență 

57/2019 privind Codul administrativ spune clar: 

Aparatul de specialitate al Primarului, respectiv al Consiliului cuprinde 

totalitatea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică de la nivelul 

unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Și mai spune așa: 

Primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, 

viceprimarul sau viceprimarii și administratorul public, în speță cred că este vorba 

de un city manager, nu fac parte din aparatul de specialitate. Ori îl amânăm… Eu nu 

pot să votez așa ceva, că nu este corect. 

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

consilier!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Dacă domnul Marius 

Iorga consideră că este corect sau nu este problema dânsului. Problema noastră aici 

este dacă această organigramă a Primăriei a fost și este legală.  

Undeva la mapa noastră a fost pusă o adresă a unui avocat, a unui domn 

avocat, în care dânsul ne spune foarte clar că aparatul de control sau Corpul de 

control al domnului Primar funcționează ilegal. Înclusiv pe noul Cod administrativ 

și mai mult decât, legea veche, Legea administrației  publice locale și vreau să-l 

întreb și eu pe domnul Secretar dacă acest Corp Control a funcționat legal sau ilegal. 

Dacă trebuia sau nu o hotârâre de Consiliu local specială pentru înființarea acestui 

Corp control și funcționarea lui. Domnule Secretar, dacă puteți să răspundeți? 

Mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Corpul de Control a fost înființat printr-o hotărâre a Consiliului Local. Dacă oricare 

avocat face afirmații, trebuie să le susțină. Faptul că este reprezentantul unui salariat 

și pune întrebări Consiliului Local, asta nu înseamnă că este și adevărat ceea ce 

susține.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă scuzați domnule Secretar, chiar mă 

iertați că vă întrerup. Deci v-am întrebat dacă funcționează.”  

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Păi 

funcționează, domnule!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „În mod legal. Nu dacă este înființat în mod 

legal. Hotărârea de funcționare ar trebui să existe? Vă întreb. Mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Nu 

trebuie să existe o hotărâre de funcționare a unui compartiment, birou, serviciu, atâta 

timp cât este în structura aparatului de specialitate al Primarului. De câte ori ați 

aprobat dumneavoastră atribuțiile oricărui funcționar din aparatul propriu al 

Consiliului local? Al Primarului? Niciodată! Domnule consilier, de instituții vorbim. 

Aparatul propriu de specialitate al Primarului îl organizează Primarul. Așa cum 

dumneavoastră organizați aparatul de specialitate al Consiliului Local. M-ați întrebat 

dacă a fost înființat prin hotârâre. Da. Și vă amintiți că au fost discuții la vremea 

respectivă. Faptul că domnul avocat X adresează Consiliului local întrebări, este 

liber s-o facă. O să discutăm când ajungem la problema respectivă. Funcționarea este 

ilegală? Asta ați spus.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, v-am întrebat dacă funcționarea 

acestui Corp control este legală?” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Nu, ați zis ilegală.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, ați greșit.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Este legală.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Legală. Dacă ați înțeles greșit 

reformulez.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Nu, asta am zis ilegală, legală, nelegală.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, deci funcționarea Corpului de Control 

este legală?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnule consilier, vă spun doar că acest aparat... Domnule consilier, stați așa un 

pic.. Funcționează legal sau ilegal? Ce înseamnă legal sau ilegal pentru 

dumneavoastră?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci era necesară o hotârâre de Consiliu 

local pentru funcționarea acestuia?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Nu 

era nevoie, domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „V-

am întrebat și v-am răspuns tot retoric. De câte ori ați aprobat dumneavoastră 

atribuțiile aparatului de specialitate al Primarului? Niciodată.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul, mulțumesc pentru răspuns!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Secretar dacă 

vreți să vorbiți?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:    

                 „Căutam undeva teza finală a Codului administrativ că există un 

termen prin care Consiliul Local trebuie să aprobe structura organizatorică, având ca 

obiect cel puțin 3 componente care se referă, ați intuit bine și corect, la funcția 

Secretarului, fost de UAT, care este Secretar General al UAT-ului cu posibilitatea 

ca funcționarii publici care sunt angajați în aparatul propriu al Primarului, la 

compartimentul de achiziții să devină inspectori de achiziții. Și a treia componentă 
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la care răspunde acest proiect de hotărâre este obligativitatea înfințării 

compartimentului  - Monitorul Oficial, lucru de care s-a ținut cont la elaborarea 

acestui proiect de hotărâre. Faptul că dumneavoastră sesizați că din organigramă 

apar nominalizați cei 2 viceprimari, ca și Primarul, susțin că este corect, pentru că 

dacă nu ați fi în această organigramă, înseamnă că n-ați exista. Nicăieri nu există în 

legislație obligativitatea ca dumneavoastră să fiți mai presus de lege și să nu 

funcționați în cadrul unei structuri, care se numește Primăria, ca structură 

funcțională. 

Adevărat este, Legea 153 reglementează salarizarea și începe cu Primarul 

localității, după care viceprimari, Secretar și ceilalți funcționari. Dar nicăieri nu vă 

separă, ca și aleși locali, chiar dacă aveți dublă calitate, decât că ne trimite la familia 

ocupațională a administrației publice locale. Dacă dumneavoastră considerați că 

greșim, acum, atunci când s-a aprobat ultima organigramă în care erați viceprimari 

și se stabileau indemnizațiile ca fiind coeficienți în sume fixe, am greșit atunci? 

Susțin că este firesc ca dumneavoastră să apăreți în această organigramă chiar dacă 

sunteți aleși locali și aveți dublă calitate, aveți și funcția de viceprimari, cu atribuții 

trasate de către Primarul Localității. Vă mulțumesc!” 

   Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Îmi dați voie, domnule 

președinte? Aveți perfectă dreptate, proiectul  este ok. Eu n-am adus nicio acuză că 

nu ar fi ok și nu ar trebui aprobat ca proiect de hotărâre privind aparatul de 

specialitate. Ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, și faceți referire la 

organigrama din 2017, aia se numea citez ”organigrama și numărul de personal 

pentru Primăria Municipiului Focșani și într-adevăr suntem și noi viceprimari aici. 

Deci existăm. Dar conform legii și insist, conform legii noi nu facem parte din 

aparatul de specialitate al Primarului. Nici dumnealui chiar nu trebuia trecut pe 

această listă. Anexa nr. 2… această listă trebuia să pornească de la Secretarul al 

municipiului.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnule consilier...” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Și dacă greșesc, vă rog să-mi 

aduceți un argument.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Vorbim de statul de funcții. Pentru tot ce înseamnă funcții, începând cu Primarul și 

terminând cu portarul din această instituție.” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Statul de funcții al cui domnule 

Secretar?” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „De 

specialitate al Primarului, domnule consilier, viceprimar.” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă trimit înapoi la lege. Vă mai 

citesc încă o dată. Articolul 3 lit. g spune clar: 

Primarul, consilierii personali, personalul din cadrul cabinetului acestuia, este 

un extras din această lege, nu am inventat-o eu, viceprimarii, administratorul public 

nu fac parte din aparatul de specialitate… 57, ultima lege privind Codul 

administrativ.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 

mine articolul 3 n-are decât un articol  - administrația publică locală sunt consiliile 

locale, primarii și consiliile județene. Și am în față Codul administrativ și este un 

singur articol.” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „La art 3 lit g…”. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnule, nu există lit. g în art. 3.” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pardon! Ordonanța de urgență.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „În 

57 suntem, domnule viceprimar.” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Exact acolo.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnule, nu înțelegeți că are un singur art, art. 3?” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu pot să cred așa ceva.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Păi 

nu știu ce invocați.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri, eu trebuie 

doar atât să vă spun, că nu facem altceva, n-am făcut altceva prin această 

organigramă, decât să respectăm în primul și primul rând, termenul impus de 

Ordonanța 57 privind modificările impuse prin noul Cod administrativ. La art. 610 

alin (1) spune așa:  

Autoritățile și instituțiile publice au o obligație ca în termen de 120 de zile 

maxim de la data intrării în vigoare a titlului 2 al părții 6, să stabilească funcția 

publică, funcțiile publice de execuție, de consiliere, achiziții publice, prin 

schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție, care n-au atribuții în atribuțiile 
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postului, activități de achiziție publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori 

înființarea unor funcții publice de consiliere achiziții publice în situația în care nu 

există funcții publice de execuție cu atribuții aferente activității de achiziții publice, 

mai mult de 50%. Deci vreau să vă atrag atenția că ne supunem unui risc major, în 

situația în care nu se va aproba această modificare, toate achizițiile publice care vor 

fi… toate procedurile de achiziții publice să fie blocate la nivelul Primăriei 

Municipiului Focșani. Termenul de 120 de zile este scadent pe data de 3 noiembrie. 

Deci există și acest risc major. Putem renunța dacă vreți, veniți cu un amendament, 

domnul consilier viceprimar, c-un amendament și spuneți clar, exact cum să sune 

această organigramă, ca să putem să mergem mai departe. Nu înseamnă că trebuie 

neapărat să și o excludem din ordinea de zi. Îmi spuneți exact care este 

amendamentul pe care dumneavoastră vreți să-l faceți și noi procedăm ca atare, dar 

întâi să veniți cu un argument legal, așa cum a spus și domnul Secretar.  

Nu știu de unde citiți dumneavoastră acel articol că nu există în Codul 

administrativ, iar eu vă atrag atenția că dacă nu se va face acest lucru, suntem supuși 

unui risc major. Dacă dumneavoastră vă asumați acest risc să blocăm administrația 

Focșani, să nu mai facem nicio achiziție publică, doar pentru un moft că nu vrem noi 

nu știu ce, este problema dumneavoastră. Noi nu putem să retragem acest proiect de 

pe ordinea de zi. Eu cred că asta este o chestiune elementară și cred că ar trebui 

analizată cu discernământ. Dacă vreți, putem să amânăm discuția până când vă 

lămuriți cu ce amendament doriți să veniți. Dar trebuie neapărat. Rețineți! Dacă nu, 

vă convoc în ședință de îndată și mâine, și poimâine și răspoimâine până se 

finalizează termenul de 120 de zile. Eu nu-mi permit ca Primar al municipiului 

Focșani, indiferent de mofturile cui sunt, din acest județ și din acest aparat de 

specialitate și din această sală să suspend un proces de achiziție și să închid Primăria 

Municipiului Focșani doar pentru simplul fapt că nu se dorește nu știu ce. Veniți 

foarte clar, domnule viceprimar și spuneți exact, care este amendamentul și pentru 

ce doriți dumneavoastră, dacă nu, eu vă garantez că modific acest articol și vă chem 

la ședința de îndată și mâine, și poimâine până expiră acest termen, pentru că eu nu-

mi permit să suspend activitatea de achiziție din cadrul Primăriei municipiului 

Focșani. 

Există domnul Secretar vreo variantă ca să amânăm mai mult acest termen de 

analiză? Vă întreb.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Termenul este prevăzut expres.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este un termen prevăzut expres. 

Riscăm ca atunci când va veni Curtea de Conturi să ne anuleze toate procedurile de 

achiziție, dacă noi nu avem această modificare de organigramă propusă și 
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transformarea posturilor celor care se ocupă de achiziții. Dacă nu,  desființăm 

totalmente serviciul de achiziții și externalizăm serviciul. Păi tocmai asta întreb și 

eu. Acum se vine așa pe ... cu cuțitul pe sub masă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Mă scuzați! Voiam să întreb următoarea 

chestie. La anexa 1 există... deci n-am nimic cu Corpul de Control al dumneavoastră, 

domnule Primar... Întreb. Există pătrățica cu serviciul Corp de Control al Primarului, 

dar în anexa 2 nu l-am regăsit... în organigramă. 

Da. În statul de funcții. Eu m-am uitat și n-am revăzut. N-am văzut chestia 

asta. Unde este? Deci îmi cer scuze, dacă este și nu l-am văzut eu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte,      m-

am înscris la cuvânt. Dacă îmi dați voie? Aș avea...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Aș avea o 

rugăminte. Noi suntem în ședința de Consiliu local și nu citim acum Codul 

administrativ și legile și ordonanțele de urgență. Cred că lucrurile astea trebuiau 

discutate la comisii și evident mapa studiată acasă. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule Primar, nu știu ce 

insinuați și nici nu mă interesează. Sincer. Dar îl rog pe domnul Secretar să citească 

din cărțulia asta pe care mi-a arătat-o mai devreme. Punctul g. dar nu-l mai citesc 

încă o dată, că devin plictisitor. Vă rog mult! Art. 4, 5. Scuzați art. 5. Și mă scuzați! 

Nu, am greșit. Art. 5. Iertați-mă! Am crezut că e pagina ruptă la dumnealui în carte. 

Dar nu este.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, permiteți! Este 

bucătăria dumneavoastră asta. Haideți să trecem la vot. Pe noi nu ne interesează 

certurile dumneavoastră. Vă rog frumos să votăm. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Faceți un amendament. Scoateți 

viceprimarii din aparatul de specialitate și pe cine mai e ca să respectăm prevederile 

respective și eu propun să voteze proiectul cu amendamentul respectiv.  

Domnul Secretar, propuneți dumneavoastră formularea amendamentului 

eventual, ca să trecem peste punctul ăsta. Dar cred că era fair play, domnul 

viceprimar, dacă vă pricepeți așa de bine și la asta, să veniți să discutați. Nu să puneți 
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în discuție. Trebuiau discutate în cadrul... dar se vede că dialogați cu alte instituții, 

nu cu cine trebuie, nu cu cine sunteți plătit.” 

Domnul Consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Faceți niște afirmații foarte 

grave, domnul Primar și mă jigniți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule viceprimar, eu nu vă 

jignesc, vă spun că ușa mea a fost deschisă totdeauna pentru toată lumea, dar văd că 

dumneavoastră deschideți alte uși, nu pe care trebuie.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „În ultimul timp nu prea ați fost 

deschis la discuții.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Haideți să facem în 

felul următor: radiem de la 1 la 7 din statul de funcții – anexa 2 și facem un 

amendament. Sunteți de acord? Supun la vot amendamentul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cine a făcut amendamentul?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule viceprimar 

faceți dumneavoastră amendamentul? Atunci l-am facut eu. Deci scoatem din statul 

de funcții de la 1 la 7. Sunteți de acord? Sau doriți să facem pauză?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte după 

primele 5 proiecte facem pauză? Scuzați-mă sunt 60...?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte îl lăsăm pentru mai 

târziu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte îmi permiteți? Dacă 

dumneavoastră vreți să facem pauză, eu mă retrag din ședință.  

Consider că nu sunteți interesați ca această ședință să funcționeze și să se 

termine.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun haideți să trecem la 

următorul proiect și ne mai gândim la acesta. 

Proiectul nr. 6 - proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani ..... trecem mai departe și-l lăsăm pe ăsta ca să...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu poți să treci peste el fără să votezi. 

S-a schimbat codul administrativ?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Supun la vot dacă 

amânăm acest proiect pentru mai târziu. Cine este pentru?” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte de ședință haideți să 

ne situăm în limitele civilizate...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Doriți să mai fac 

amendament sau nu? Doriți să votăm proiectul așa cum este?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Votăm proiectul așa cum este. Deja 

domnul Primar și-a manifestat dorința să dormim cu dânsul aici și vom face asta 

dacă e nevoie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu cu mine, cu focșănenii 

domnule consilier pentru că se blochează aparatul de specialitate...” 

Nu mai sunt alte discuții.  

Se supune la vot proiectul nr. 5 și cu 1 vot pentru din partea doamnei consilier 

Bojoaică Valerica și 19 abțineri din partea domnilor consilieri: Nedelcu Mihai, 

Mersoiu Ionuț, Iorga Marius Eusebiu, Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Balaban Elena Luminița, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru 

și Buzoi Dan, proiectul nu se adoptă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Domnule consilier trebuiau 

lămurite niște lucruri, s-au ridicat opinii destul de clare, trebuiau lămurite. Da?” 

Se prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 20 de voturi pentru devenind 

hotărârea nr. 470. 

Se prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2015 

privind reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 20 de voturi pentru devenind 

hotărârea nr. 471. 
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Se prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Valerica Bojoaică: „Propun următorul amendament: la 

art. 1 alin. 2 se completează cu transformarea postului vacant de inspector de 

specialitate debutant de la Biroul personal, juridic, Securitate și sănătate în muncă 
și PSI, în post de consilier juridic gradul I. Vă mulțumesc. ” 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 15 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, 

Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru și Buzoi Dan și 5 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Mersoiu Ionuț, Iorga Marius Eusebiu, Ailincuței Lauriana, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel 

Se supune la vot proiectul nr. 8 și cu 14 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri:  Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Bojoaică 

Valerica, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina Ramona, Bîrsan 

Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-

Dumitru și Buzoi Dan și 6 abțineri din partea domnilor consilieri: Mersoiu Ionuț, 

Iorga Marius Eusebiu, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 472. 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Asistență Socială Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Dan Buzoi: „M-am uitat pe lista asta și am văzut că la 

punctul 8, Centrul Social Multifuncțional Cantina de Ajutor Social și Căminul de 

persoane Vârstnice nu mai sunt separate? Se unesc?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:”Vedeți că în raport este și 

motivația pentru care se face propunerea aceasta.” 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina 

Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin, 
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Gheoca Corneliu-Dumitru și Buzoi Dan și 9 abțineri din partea domnilor consilieri: 

Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Mersoiu 

Ionuț, Iorga Marius Eusebiu, Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 473. 

Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea la nivelul municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare 

cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, 

adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția 

celor cu handicap vizual grav; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 20 de voturi pentru devenind 

hotărârea nr. 474. 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot și cu 20 de voturi pentru proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 475. 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 462/2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație avizare 

lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitare 

și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123” municipiul Focșani, județul 

Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ Mulțumesc domnule 

președinte. Aș vrea să-mi răspundă cineva care este abilitat să o facă, referitor la 

această lucrare.  

Dacă ne aducem aminte s-a intervenit în forță pentru că, contractul de 

finanțare a fost semnat pe 01.07.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice și oamenii din blocul de pe str. Măgura au primit o 

notificare și spunea așa, Primăria Municipiului Focșani, vă citez, „aveți obligația 

conform art. 5, lit. e din contractele de închiriere pe care vi le-ați însușit și asumat 

prin semnătură să eliberați locuințele, în caz contrar veți fi acționați în instanță pentru 

rezilierea definitivă a contractului de închiriere și pentru plata despăgubirilor în 

valoare 2.526.738 lei reprezentând contravaloarea finanțării pentru reabilitarea 

blocului.”  
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Și eu vă întreb acum, dacă este finanțat de la Ministerul Dezvoltării de ce în 

raportul de aprobare spuneți aici, că finanțarea lucrării se face din bugetul local?  

Aș avea întrebarea să-mi răspundeți de ce? Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În raportul de specialitate spune 

la sfârșit, finanțarea obiectivului se face din bugetul local și din alte fonduri legal 

constituite.  

Finanțările care vin de la Ministerul Dezvoltării, pe care nu o să-l conduceți 

niciodată de la Focșani, vă aduc la cunoștință și nici nu știți despre ce este vorba la 

această întrebare, domnul deputat Ion Ștefan, Ministrul propus al Ministerul 

Dezvoltării nu a știut să răspundă... și-i răspundeam eu dacă era de răspuns...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vi s-a pus o întrebare, răspundeți. Lăsați 

divagațiile astea. Răspundeți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu sunt, domnule consilier, dacă 

mă provocați, eu sunt reprezentantul focșănenilor, ales de focșăneni nu de Consiliul 

Local.  Mulțumesc. Spre deosebire de alții care au fost aleși de consiliul județean, 

dar asta este o altă discuție.  

Deci finanțarea obiectivului se face din bugetul local și din alte fonduri legal 

constituite. Sumele venite ca finanțare de la orice program intră în bugetul local și 

de acolo se finanțează. Numai cele care sunt din fonduri europene sunt evidențiate 

distinct. Vă mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Am o întrebare referitoare la 

acest proiect. Aveți în anexă, la organizarea de șantier, suma trecută în HCL 

462/2018 de 33.439, iar în același referat de aprobare spuneți de organizarea de 

șantier în cuantum de 2.741.819, 51 lei.  

Spuneți-mi ce este cu această diferență. Lămuriți cetățenii Municipiului 

Focșani. Mulțumesc.” 

Domnul Bratu Bogdan – Director executiv- Direcția managementul 

proiectelor și investițiilor: „Este vorba de referat. Probabil că a intervenit o greșeală 

când s-a redactat acel referat de aprobare.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Bun. Mulțumesc. Și dacă este 

o greșeală vă rog să îndreptați eroarea materială.  

Să faceți un amendament pe aspectul acesta pentru că diferența este de 

aproape 10 ori mai mare.  
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Același lucru s-a întâmplat și cu inventarierea pe care, țineți foarte bine minte, 

nu am votat acele proiecte pentru că erau diferențe de 10 ori mai mari. Mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul și cu 20 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 476. 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, municipiul 

Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc domnule președinte. Am un 

amendament la acest proiect: se modifică anexa nr. 1 la acest proiect și anume 

ultimul paragraf, finanțarea lucrării se face din bugetul local se modifică și va avea 

următorul conținut: finanțarea se face din bugetul local și bugetul Distrigaz Sud 

Rețele București. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte la acest 

proiect. Într-adevăr a fost și la ședința extraordinară, dar din cauza neprezenței unor 

consilieri, s-a pierdut un pic un timp dar totuși să credem că acesta este un proiect 

important pentru cetățenii din cartierul Mîndrești.  

S-a pornit cu un număr de 130 familii, câteva instituții care sunt acolo pe raza 

cartierului.  

Două probleme aș vrea să le precizez. Trebuie să ne ținem de termenele 

respective în așa fel încât această lucrare să se realizeze și în cartierul Mîndrești și 

să avem grijă să fie cuprinse toate străzile, au mai apărut și alte case care s-au 

construit în unele zone din Cartierul Mîndrești. Să nu avem probleme ca la PIDU 

când o serie de bucățele de străzi au rămas neasfaltate.  

În rest, cu această lucrare, cred că s-a încheiat în total activitatea și pe cartierul 

Mîndrești. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier și felicitări pentru implicare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos domnule președinte. 

Eu mi-am propus să nu mai intru în polemici cu dumneavoastră dar mă siliți să intru.  

Domnul Nițu nu s-a implicat absolut deloc. Dânsul dimpotrivă s-a opus...” 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă aveți ceva de spus 

pe marginea acestui proiect să nu jignim colegi. Vă rog frumos, altfel vă tai 

microfonul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, nu sunteți aici pe 

tarlaua dumneavoastră...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Îmi pare rău. Supunem la 

vot amendamentul domnului consilier Mersoiu. Domnule consilier, vă atrag 

atenția....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vreți dumneavoastră să spuneți cetățenilor 

că v-ați implicat dumneavoastră în instalația de gaze când dumneavoastră v-ați 

opus?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, aveți 

un avertisment din acest moment și dacă mai continuați vă chem la ordine, domnule 

consilier.  

Vă chem la ordin dacă continuați, vă ridic dreptul de a vorbi. Deci, vă rog 

frumos, vă chem la ordin, vă rog frumos să vă revizuiți comportamentul și 

atitudinea...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Lăsați-mă să vorbesc...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă las să vorbiți cu o 

singură condiție. V-am chemat la ordin. Data vitoare vă ridic dreptul de a mai vorbi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, eu am zis să ținem o 

anumită conduită. Da? Dumneavoastră nu dezinformați și apoi îmi închideți 

microfonul că nu e corect.  

Lăsați-mi și mie, sau oricui dorește, posibilitatea să vorbească. Deci, referitor 

la acest proiect de la Mândrești, ați mai venit cu un proiect suplimentar.  

Părerea mea e că ar trebui conexate pentru că proiectul celălalt de fapt face 

lumină la proiectul pe care l-ați enumerat dumneavoastră mai devreme.  

Aici sunt niște cheltuieli care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta.  

Una dintre ele este dirigenția de șantier. Păi domnilor, dirigenția de șantier 

este asigurată de Distrigaz Sud. De ce să o plătim noi din buget? 

Altă chestiune, proiectarea, avizarea proiectării la fel este susținută, pe gratis, 

de către Distrigaz Sud. De ce să o plătim noi?  
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Văd aici sume enorme la consultanță, 880 de milioane de lei vechi, de 

consultanță.  

Tot timpul, pe proiectele pe care apare, consultanță, pe risipa banului public 

ca să nu mă interpretați, o dăm pe consultanță, pe avize, pe tot felul de studii de 

fezabilitate, și așa mai departe.  

Părerea mea este bine că acest proiect, până la urmă a avut sorți de izbândă și 

după 20 de ani de chin focșănenii mândreșteni, în special, au gaze.  

Eu zic că acest deviz ar trebui modificat pentru că nu corespunde realității. 

Încă o dată vă spun, dirigenția de șantier, avizarea proiectării se face de către 

Distrigaz...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnelor și domnilor consilieri, 

vreau să vă aduc la cunoștință un singur aspect.  

Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, în primul rând ca să putem 

strânge cele necesare din partea cățenilor fără de care nu puteam demara acest 

demers.  

Însă, trebuie să vă spun, cu părere de rău, domnule consilier ar trebui să fi 

cunoscut niște proceduri.  

Am introdus suplimentar pe ordinea de zi un alt proiect de hotărâre pe care 

dumneavoastră spuneți că trebuia conexat. Nu trebuie conexate. Se poate aproba și 

distinct având în vedere adresele care au venit.  

Dumneavoastră susțineți că Distrigaz suportă aceste cheltuieli dirigenție de 

șantier și așa mai departe. Eu doar atât vreau să vă citesc că acest proiect de hotărâre 

privind aprobarea efectuării investiției prin cofinanțare pentru obiectivul de investiții 

extindere rețea de distribuție gaze naturale cartier Mîndrești – Municipiul Focșani, a 

fost discutată și înaintată această situație de lucrări, acest deviz estimativ, la 

Distrigaz Sud Rețele dar Distrigaz ne-a răspuns în felul următor și vă citez: în urma 

analizarii documentelor transmise privind extinderea sistemului de distribuție în 

localitățile Mîndrești Munteni și Mîndrești Moldova aparținătoare Municipiului 

Focșani, județul Vrancea vă comunicăm că realizarea sistemului de distribuție gaze 

nu este economic justificat pentru societatea noastră. Cotele de participare rezultate 

din analiza tehnico-economică întocmită de societatea noastră, în baza datelor unui 

studiu de fezabilitate, pus la dispozție de SC Gaz Term Proiect sunt următoarele 

5,84% operatorul de distribuție și 94,16% Primăria Focșani.  
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Deci Distrigaz spune că pentru el nu este rentabilă asemenea investiție. Și ne 

spune, vreți să o faceți, este ok studiul de fezabilitate pe care l-ați făcut, pe care nu 

l-am făcut noi, l-a făcut o firmă specializată se numește Gaz Term Proiect SRL, cu 

care am fost și suntem în contract, și spune că din totalul valorii de 7.345.233, 

Distrigaz va suporta doar 428.961, diferența de 6.916.272 care în componența sa are 

toate acele elemente pe care dumneavoastră le invocați că nu ar trebui să existe 

pentru că le suport Distrigaz, trebuie să le suporte Primăria pentru că altfel nu se  

poate face proiectul. Iar în momentul în care scoatem la licitație...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar opriți-vă că greșiți...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră spuneți că eu 

greșesc. Eu vă spun cum stau treburile. Și mai mult decât atât vă spun altceva.  

Există două posibilități, tot printr-o adresă venită de la Distrigaz, în care ne 

spune cum putem să alegem modalitatea de a se realiza efectiv această investiție. Fie 

de către Distrigaz direct,...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Fie de o firmă pe care o alegeți 

dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O firmă nu o alegem noi. Deci 

există două variante. Fie organizează ei licitația și contractează ei un constructor și 

acel constructor va face la prețul pe care îl avem noi stabilit prin studiul de 

fezabilitate și dumnealor vor suporta cota parte de 5,84% diferența o suportă bugetul 

local, fie organizăm noi licitație, angajăm noi un constructor și facem noi.  

În varianta în care vom angaja noi un constructor există posibilitatea, așa cum 

s-a întâmplat la toate contractele de până acum să apară economii în ceea ce 

înseamnă valoarea lucrării respective.  

Și într-o situație și în cealaltă, eu sunt foarte bucuros că s-a ajuns în această 

fază, și iată că putem, după aprobare, dacă veți aproba aceste două proiecte, să 

demarăm următoarea etapă care înseamnă aprobarea caietului de sarcini, elaborarea 

caietului de sarcini și scoaterea la licitație această lucrare atât de necesară pentru toți 

focșănenii din cartierele Mîndrești Moldova, Mîndrești Munteni...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar dacă-mi permiteți...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu asta vreau să vă spun. E un 

studiu de fezabilitate în care sunt trecute toate elementele obligatorii...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, dumneavoastră sunteți, 

hai să zicem dezinformat, să fiu politicos.  
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În momentul în care Distrigaz Sud face o lucrare de cofinanțare, indiferent ce 

procent de finanțare îi revine ei sau Primăriei, automat acea rețea va intra în 

patrimoniului Distrigaz Sud.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E altă discuție...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi nu e altă discuție. Tot aici e discuția 

asta. Ori Distrigaz Sud niciodată nu va prelua o rețea dacă nu-și pune propriul lui 

diriginte de șantier.  

Să zicem în situația în care acea lucrare a fost făcută fără dirigenția lor de 

șantier atunci se va face o expertiză, se va săpa, se va vedea dacă conducta 

corespunde, lucrările au fost făcute conform...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Astea vor fi stipulate în contractul 

pe care îl vom încheia cu ei...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Asta am vrut să vă spun eu 

dumneavoastră, că ar trebui conexate, în momentul în care ați venit cu acest proiect 

în care ai au spus, da, suntem de acord să vă cofinanțăm...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu au venit cu nicio obiecțiune 

la ceea ce înseamnă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Reperele din deviz...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stați așa, reperele astea din deviz nu au 

nicio treabă cu Distrigazul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Alea au fost la Distrigaz și s-au 

aprobat de ei...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, aceste tabele ce mi-ați 

spus dumneavoastră nu le aprobă ei, le-ați proprus dumneavoastră, le-ați dat lor, ei 

nu aprobă, nu au voie și nu au trecere să aprobe așa ceva...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar nu suntem noi de specialitate, 

să ne înțelegem, noi am avut un contract încheiat cu o firmă specializată care să 

întocmească acest studiu de fezabilitate.  

În urma studiului de fezabilitate au venit și ne-au spus așa, asta este 

procedura...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Exact ce ați spus dumneavoastră mai 

devreme, în cazul în care sunt două variante, Primaria Focșani poate să desemneze 



45 
 

prin licitație sau prin orice altă metodă, un constructor agreat de dânșii care va 

executa acea lucrare sau va merge, așa cum ați punctat și dumneavoastră, pe mâna 

Distrigazului și aceștia vor scoate la licitație cu o firmă numită de dânșii.  

Asta ce ați spus dumneavoastră acum la proiectul nostru, acest cost 

caracteristic și așa mai departe, ar rămâne valabil numai în cazul în care va veni o 

altă firmă care va lua licență de distribuție gaze în Mîndrești, doar atunci.  

Dacă Distrigaz Sud a făcut cofinanțarea, deci ne-a trimis contractul de 

cofinanțare și noi suntem de acord, va veni pe procedura care vă spun eu, domnule 

Primar, că știu ce spun. Da? Deci nu va mai fi nevoie de dirigenție de șantier sau de 

avizare dosare sau alte...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Înseamnă că vor fi economii la 

momentul în care vom face licitația și se vor modifica indicatorii ca atare, la 

momentul în care se va finaliza licitația și se va încheia contractul...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Asta vroiam să vă spun, că sumele care 

sunt scrise aici sunt exagerate...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și contractul de cofinanțare când 

se va semna, înainte de a fi semnat trebuie aprobat în cadrul Consiliului și atunci în 

cadrul contractului se va stipula exact care sunt costurile pe care le suportă 

Distrigazul, pe care le suportă Primăria Municipiului Focșani...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule primar, discuția pe care o avem 

noi aici, dacă dumneavoastră conexați acest proiect cu care ați venit pe ultima sută 

cu celălalt, nu mai avea rost, dar dacă ați ținut morțiș ca să-l discutăm pe ăla întâi și 

pe urmă pe ăsta, uitați că a ieșit ce a ieșit.  

În concluzie eu votez și recomand tuturor consilierilor să voteze acest proiect 

că este benefic pentru toată lumea și face cinste Primăriei în ceea ce privește 

mândreștenii. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doar atât că mi-a pomenit numele. De la 

Primărie domnul Bratu știe, eu m-am implicat.  

Dumneavoastră v-ați dus mai grămadă, așa mai mulți, ați spus că băgați într-

o lună, două și a trecut jumătate de an și nu ați făcut nimic.  
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Domnule Bîrsan aș fi vrut ca ceea ce ați povestit aici să fi făcut la comisie. 

Dumneavoastră la comisii vă uitați pe telefon sau nu știu pe unde vă uitați și nu 

vorbiți, vă place în plen. Vă mulțumesc. Domnule nu vreau să intru în polemici...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu nu am vrut să intru în polemică cu 

nimeni doar am explicat niște fapte care s-au petrecut...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Bîrsan 

haideți să supunem la vot...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu-mi convine să aibă dânsul ultimul 

cuvântul...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Ba uitați că o să aibă. 

Chiar nu minte, este de acolo și nu o dată a vorbit și dumneavoastră ați muncit la 

proiectul ăsta și domnul consilier Radu Nițu. Important este să se facă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, important este să nu ne 

împotmolim, nimeni nu trebuie să se împăuneze cu meritul de a aduce gaze la 

Mîndrești. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Mulțumesc domnule președinte, noi vom 

vota acest proiect mai ales că ne-am implicat activ, am strâns semnături și am 

informat populația din Mîndrești despre această rețeau de gaze.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumim pentru 

declarații politice și Partidul Social Democrat a avut inițiativă. Și-au dorit acest lucru 

și-l vor realiza chiar dacă și dumneavoastră v-ați implicat, bineînțeles ca să mai furați 

câteva voturi, dacă tot vreți să faceți declarații politice, dar nu-și au rostul.  

Vă felicit împreună cu PSD-ul că ați pus mâna și dumneavoastră și ați făcut 

un lucru bun, rar ce-i drept, dar bun. Vă mulțumesc.” 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot amendamentul domnului Ionuț Mersoiu și se aprobă cu 20 

voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul în integralitatea lui și se aprobă cu 20 de voturi 

pentru devenind hotărârea nr. 477. 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru 

acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea 

conductei de distribuție pentru alimentare cu gaze naturale a locului d consum 

din str. Aleea Căminului nr. 0; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Referitor la acest proiect, 

sigur că și acesta este benefic și bine că se face. Dar eu aș demara, să spunem o 

discuție sau aș propune nu știu cum să spun, această rețeaua, care deservește câteva 

blocuri se execută și drum bun s-a executat. Dar nu are o finalitate.  

În raport scrie că acele branșamente de gaz, branșamentul de gaz fiind între 

rețea și limita proprietății cu acel imobil. Acele branșamente să se facă de către 

locatarii din zonă. Bun.  

Dar acolo sunt niște blocuri de locuințe și blocurile de locuințe din Bahne știm 

cu toții că nu au niște venituri foarte mari, eu aș propune, sau să se ia în considerare, 

oricum se sapă, se strică strada să se facă atunci și branșamentele care comparativ 

cu rețeaua branșamentele costă puțin.  

Dacă s-a făcut instalația de gaz, s-a făcut rețeaua, se asfaltează sau se 

reabilitează strada vă dați seama cum se vor mai bordeli încă o dată străzile acelea 

să se facă branșamentele? 

Haideți să fie făcute odată domnule primar. Asumați-vă asta, vă dau 

dumneavoastră laurii victoriei, faceți branșamentele odată cu rețeaua. E mult mai 

economic și din punct de vedere al costurilor și din punct de vedere al străzilor din 

Focșani.  

Haideți să o faceți că nu costă mare lucru comparativ cu rețeaua de gaz...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier nu este o idee 

rea, trebuie să o analizăm să vedem despre ce este vorba, ce presupune.  

Noi acum va trebui oricum să aprobăm acest contract de cofinanțare. Iată că 

acum suntem într-o altă etapă, mult mai avansată decât la Mîndrești, contract de 

cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor pentru str. 

Aleea Căminului.  

Pe strada Aleea Căminului noi vom avea o rețea de gaze. Acolo fiecare 

cetățean va beneficia de gaze, dacă dorește, nu putem să-i obligăm pe toți să le facem 

branșamente la toți. Dar branșamentul îl facem pe bloc nu-l facem pe fiecare 

apartament în parte...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar rețeau va fi oricum prin spațiul 

verde...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stați un pic. Deci, rețeaua de gaz este în 

lungul străzii, pe stradă...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pe stradă. Va fi spațiul 

verde...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pe spațiul verde, dar va fi în lungul străzii. 

De la acea rețea până la bloc se numește branșament. Să nu faceți confuzie cu 

instalația interioară de pe casa scării.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bratu poate să ne dea un 

răspuns.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu poate să fie decât de accord cu 

mine…” 

Domnul Bratu Bogdan – Director executiv- Direcția managementul 

proiectelor și investițiilor: „Branșamentul este o lucrare pe care o face privatul. Noi 

facem rețeaua principală, facem conducta principală. Atâta putem finanța ca și 

autoritate locală.  

Toată lucrarea asta este în urma solicitării locatarilor. Ei știu deja, au depus 

documente, noi am depus pentru ei documentele, am preluat documentele de la ei și 

le-am dus la Distrigaz. Ei au continut procedura Distrigazului, branșamentul ăsta 

este o cheltuială comună a dânșilor, împreună cu rețeaua de utilizare interioară din 

scara blocului.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu am înțeles ce a spus domnul 

consilier. Domnul consilier propune ca noi să finațăm odată cu execuția acestei 

lucrări branșamentul până la scara blocului.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „E mult mai ieftin și nu costă cine știe ce, 

credeți-mă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar pentru asta ar trebui să facem 

alt studiu și ajungem la o altă discuție și blocăm execuția aceste lucrări.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îl aprobăm și pe acesta. Problema este în 

momentul când se vor face lucrările efectiv, când se va săpa, dumneavoastră...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar pentru asta va trebui să 

trecem iarăși o altă procedură. V-am spus, va trebui să avem proiectul tehnic, în 

primul rând, să avem DALI-ul în care să aprobăm indicatori, după ce aprobăm 

indicatorii trebuie să scoatem la licitație lucrarea de efectuare a branșamentelor. Ori 

le scoatem la pachet și așteptăm să facem și acest lucru și scoatem la pachet la 

licitație și asta presupune să mai întârziem, de asta vă spun, nu putem să facem ca la 

privat...” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule primar îl aprobăm pe acesta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu e ca la privat dacă vreau să 

mai fac un cot la o țeavă pot să-l fac și apoi mă duc să fac documentele...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Știu, dar două lucrări făcute în același 

timp, dar pe două proiecte diferite, e foarte posibil. Gândiți-vă la următoarea 

situație...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am zis nu. Luăm în calcul 

aceste aspecte. Trebuie întâi să facem o evaluare să vedem exact ce presupune...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar s-a făcut lucrarea pe 

stradă, ați reabilitat strada după aceea vor veni să facă branșamentele, le dați voie? 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „nu mai pot domnule Primar, nu mai pot face  

domnule primar, nu este legală”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Am înțeles”.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Este vorba de un disconfort 

până la urma urmei”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Da, am luat în calcul, o să am 

rugămintea la colegi să facă analiza, să vedem ce presupune acest lucru”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Voiam să ajut și eu la proiectul acesta dacă tot 

a spus d-nul Bratu că s-au făcut demersuri cu locatarii … nu se pot prelua actele … 

sau știu eu ... chestia asta de la locatari, să le facem noi ? Păi, nu, că disconfortul este 

o singură dată”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu, ideea este așa. Să ducem țeava 

până la scara blocului și de acolo, fiecare să-și facă instalația interioară în bloc. Este 

treaba fiecăruia, nu putem să-i forțăm să-și bage conducta de gaz …  asta o analizăm 

și o să vedem ce putem să facem”. 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 478. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiție: „Branșament pentru sistemul de irigații spații verzi locuri de joacă 

Cartier Gară - str. Longinescu nr. 44”, situat în municipiul Focșani, județul 

Vrancea;  

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „mulțumesc, am și aici un amendament, și 

anume : 
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- Se modifică Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre pentru îndreptarea unei 

greșeli materiale astfel:  

- Tabel indicatori tehnico-economici linia 1 coloana 2 – se modifică și va avea 

valoarea 3925 lei. 

- Tabel indicatori tehnico-economici linia 3 coloana 2 – se modifică și va avea 

valoarea 1190 lei. Vă mulțumesc”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Eu aici aș vrea să fac o observație.  

Am fost în parc și sunt câteva robinete montate sub bancă. Nu văd utilitatea 

lor! Practic stropesc, apa iese exact sub bancă, sub băncuțele care sunt acolo.  

Și mai este o porțiune unde au fost plantați …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„robinete sau aspersoare ? ”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „ nu, aspersoare, mă rog …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„ … nu, că robinetul era ok să 

fie sub bancă ca să nu se rupă … ”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „… și vedeți că pomii care s-au … 

când plouă …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„ …în mod normal ar trebui 

să fie deviate de acolo, ca să nu ude băncile pentru că putrezește lemnul, ruginesc 

elementele de metal …”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „… puse exact sub bănci …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… da, corect, am înțeles …”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „… da …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… nu știu despre ce este 

vorba …”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „… este vorba de flori și copaci  în 

aval oarecum, când plouă ei sunt scoși din pământ, am fost acolo și …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… am înțeles”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Ar trebui ridicată o bordură”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Vă rog domnule consilier să 

încetați”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „Aș avea o rugăminte înainte de a-mi da 

Cuvântul dacă se poate.  

Domnul Mersoiu dacă poate să mai citească odată amendamentul, sincer, din 

fuga cailor nu am prins ideea, dacă se poate și după aceea dacă-mi permiteți”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Am citit foarte clar ”. 

     D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Domnule consilier, când citiți 

amendamentul v-aș ruga … se va trece suma de … în loc de … ca să urmărim și noi 

pe …”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „… am spus, ca să vă uitați, dacă citiți 

proiectul. Deci, la anexa nr.1 am spus, da. Tabelul indicatori tehnico-economici, 

linia 1 coloana 2 … este clar până acum domnule consilier ? … se modifică și va 

avea valoarea de trei mii nouăsute douăzeci si cinci lei. 

Păi așa am zis domnule Tănase, dar dvs. dormeați ! 

La tabelul indicatori-tehnico-economici, linia 3, coloana 2, se modifică și va 

avea valoarea  o mie o sută nouă zeci lei”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„ Clar ? ”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnilor, chiar voiam să iau cuvântul, să 

vă felicit, uitați un proiect ca lumea. Un proiect cu niște bani, cu niște costuri așezate 

și la locul lor. Dar acum, să aud că s-au modificat niște prețuri de sare basca.  

Deci, luăm pe coloana respectivă, coloana 3 proiectarea, osută nouăsprezece 

lei era înainte, da! Și era un preț corect domnilor. Cu toate că aș fi vrut să spun de 

avizarea proiectului care este douăsute treizeci si opt lei. Avizarea unui proiect este 

o sută de lei, să știți, nu este două sute treizeci și opt. 

Dar acum având în fața mea amendamentul domnului Mersoiu, deci, 

proiectarea o mie o sută nouăzeci de lei la treizeci și ceva de metri de țeavă, DPE 

pentru apă, de un țol. 

Băi fraților, m-ați lăsat fără cuvinte ! Deci, eu nu pot vota așa ceva. 

Mulțumesc”.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„ Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Mă repet domnule consilier, dacă … 

domnule Viceprimar, prima oară era ok, acum e … nu am cuvinte și nu vreau să mai 

vorbesc. Mulțumesc”. 
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  Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Ionuț Mersoiu, fiind adoptat 

cu 11voturi „pentru” şi 9 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier:  Ana-Maria 

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

Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi,  Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Costel Bîrsan. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu  11 voturi 

„pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Alina-Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ 

Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi,  Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 479. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, str. Făgăraș, str. Gh. 

Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața 

Victoriei”;  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc domnule Președinte. 

Legat de proiectul acesta, aș vrea să-i aduc la cunoștință domnului Primar câteva 

lucruri de pe teren, și mă refer aici la pachetul de douăzeci și ceva de străzi care a 

fost început în vară și … dacă-mi dați voie vă spun imediat cu toată stima și 

respectul,  dacă-mi permiteți și o să fiu cât mai scurt posibil. 

Am adus un disconfort extraordinar cetățenilor din zonele respective, nu știu 

dacă știți, vreau să vă aduc la cunoștință doar prin ce au trecut acei cetățeni și mi-au 

transmis că s-au simțit pur și simplu umiliți. Au rămas, trei luni de zile nu a muncit 

nimeni pe șantierele respective …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… au asfalt …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… nu vreau să discut despre 

mâzgăleala aici …  este o altă problemă care … dacă țineți neapărat, o să vă spun și 

despre asfaltul acesta. Dar eu vreau să vă spun altceva. 

Vreau să… personal, cine ne garantează, este vorba de Ghioceilor, Argeș, 

Dinicu Golescu, Zorilor, Piața Victoriei. Este un nod rutier și pietonal extraordinar. 

Sunt agenți economici. Fac legătura dintre Saligny, cu restul orașului. E Liceul 

Pedagogic. Sunt probleme care trebuiesc tratate serios și dacă începem și execuția 

de mâine, să zic așa, și trei luni de zile iar îi lăsăm pe oameni fără nici un ajutor, este 

o problemă foarte mare, care ne afectează și pe noi. 

S-a asfaltat într-adevăr, ce spuneți dvs., dar după trei luni, după ce oamenii 

aceia au mers prin noroaie și încă mai merg.  
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Caragiale, și am multe …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … se va face și Caragiale …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... eu nu am zis că aveți o vină dvs. 

domnule Primar …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … ce legătură are cu proiectul 

acesta ! ”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ Eu îl votez,  nu am zis că nu-l votez 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ce legătură are cu proiectul 

acesta explicați-mi? Dvs. vă aflați ca să vorbiți acum”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu, nu, nu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … astea le discutam noi, în 

cadrul aparatului de specialitate, dar văd că nu vreți să mai faceți parte din aparatul 

de specialitate al Primarului, faceți parte din aparatul de specialitate al altora ! ”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… domnule Viceprimar …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… domnule, nu mai umblați cu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… de la județ, de la … de unde o 

fi, nu știu, el …  

Chestiunea este simplă domnule”.  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Sunteți un om serios și mă aștept 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Viceprimar, eu vă spun 

… eu cred că sunt foarte serios și nu sunt turnător și nu sunt …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… mi-ați spus niște cuvinte 

groaznice …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… și nu sunt turnător și nici nu mă 

duc cu vorbele prin altă parte”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…mă așteptam ca la educația dvs. 

să vorbiți mai frumos”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … educația o am mult mai bună 

decât a dvs. Eu nu m-am dus niciodată cu pâra și cu trădarea …”. 
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          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… domnule, ce treabă are trădarea 

cu …eu vă spun să fiți mai atent …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu contează.  

Domnule Viceprimar, eu vă spun doar atât, străzile … cele douăzeci și opt de 

străzi sunt în perioada de execuție, termenul de execuție este de douăzeci și șase de 

luni. Constructorul respectiv are un stil de lucru pe care și l-a asumat pentru a face 

cât mai repede acest nod de străzi, nu să stea fiecare stradă douăzeci și șase de luni 

descoperit …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… greșit …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … e opinia dvs.  

Avem începute opsprezece strazi. Din cele optsprezece străzi deja, 

treisprezece sunt aduse la stadiul de binder. Urmează să se finalizeze până la sfârșitul 

anului și trotuarele și urmează să se toarne binder și pe celelalte cinci străzi. Avem 

promisiune din partea dumnealui. 

Are eșaloane de lucru care, etapizat realizează lucrări, pe fiecare tip de lucrare 

în parte.  

Decopertarea o face un eșalon de lucru, bordurile și trotuarele le face un alt 

eșalon de lucru ș.a.m.d. Iar pentru că este o firmă foarte mare merge în plin … Eu 

vă dau un alt exemplu dacă trăiți în Focșani și ați mers pe străzile din Focșani să vă 

întreb cât au durat alte străzi din Focșani, cât au durat să fie realizate și au stat mai 

bine de un an și ceva și nu v-ați mai plâns atunci.  

Dar acum, dintr-odată, nu știu ce ați făcut, ați băut din opoziție ceva apă, nu 

știu, de la cineva …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… domnule Primar …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu mai contează, problema 

este alta, eu știu, și îmi cer scuze în fața cetățenilor pentru disconfortul creat, dar așa 

cum am spus la toată lumea, până nu avem răbdarea necesară să realizăm aceste 

lucrări, nu vom putea avea confortul care va fi la finalul lucrării. 

Oricine și la el acasă, dacă își face o curățenie în apartament, în momentul în 

care face curățenie, are un disconfort, o săptămână, două, trei, până se termină de 

văruit, până se termină de schimbat un parchet, până se termină de schimbat o gresie, 

o faianță în apartament, nu mai spun într-o casă mai mare.  

Și fiecare cred că poate să aibă  această înțelegere că s-a lucrat și s-a lucrat în 

mod profesionist și în mod intensiv cu această firmă și dacă am fi avut toate firmele, 
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să fi lucrat la modul cum lucrează această firmă și aveam contracte cu ei, puteam să 

spunem că suntem mult mai departe cu realizarea infrastructurii rutiere din 

municipiul Focșani, cu reabilitarea. 

Dar dacă dvs.considerați că au lucrat prost, la urmă recepția va spune. Dar eu 

garantez, pentru că am văzut ce profesioniști au și ce utilaje au, da ! Vă mulțumesc”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da, am cerut cuvântul dar ați vorbit 

numai dvs., dar, în sfârșit. 

Eu … cred că m-ați înțeles greșit.  

Eu voiam doar să vă spun ce au pățit acești cetățeni, prin ce au trecut, și … la 

birou … problema este că dvs. nici nu mă mai salutați dar, aceasta este o problemă 

pe care o discutăm în altă parte, nu aici …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu știți să vorbiți …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… da …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… vorbiți cu alții”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… am înțeles domnule …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… două secunde, eu nu am vorbit 

nimic. 

Dvs. spuneți că au lucrat, eu vă contrazic și vă spun că trei luni nu au lucrat 

deloc, când a fost cea mai frumoasă perioadă în care puteau face ceva, perioada verii 

…” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… da, nu au lucrat în fața blocului 

la dvs., îmi pare rău, asta este …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… peste tot, eu nu stau pe Caragiale 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu, stați pe Aleea Florilor …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… exact, pe acolo stau.  

A, și dacă tot mă provocați, l-aș ruga pe domnul … m-ați provocat și … îmi 

pare rău.  

Domnule Bratu, s-a turnat primul strat de binder, vă rog frumos să spuneți 

dacă s-a respectat proiectul tehnic și unde va merge apa pluvială! ”. 

D-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor 

și investițiilor : „proiectul tehnic …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … domnule Bratu, dvs. îmi 

răspundeți numai mie, atât, vă rog. Luați loc. Mulțumesc”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Am dreptul ca și consilier, am 

dreptul …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… domnule Primar, are dreptul că este  

Viceprimar, are dreptul să adreseze întrebări …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … în fișa postului nu are în 

atribuții să coordoneze serviciul de Investiții”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu sunt în calitate de consilier 

local”.    

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Domnule Primar, nu mă adresez  

dvs. dar în sfârșit, este o întrebare retorică.  Păi, în momentul când străzile: Popa 

Șapcă, Magheru sau alte străzi au fost terminate după un an și jumătate, de peste un 

an și jumătate și noi ne-am plâns, și îi reproșați domnului Viceprimar că de ce nu s-

a plâns ! 

Dacă noi ne-am plâns, ce ați rezolvat ! Nu ați rezolvat absolut nimic … după 

un an jumătate.  

Problema este … domnule Primar, focșănenii practic ce vor, domnule, în 

moment ce îi începi o stradă, începe-o și termin-o domnule.  

O rade, o lasă așa vraiște, mașinile se strică prin toate gropile, mergi pe strada 

aia ca după război și de abia după un an și jumătate încep să facă și ei ceva. Aici este 

problema.  

Domnule, vrei să o faci, începe-o și termin-o, nu o mai lungi atât ca să vină 

campania electorală …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … și eu aș vrea să fie la fel 

domnule consilier …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... luați măsuri domnule Primar că de aceea  

sunteți gospodarul Focșaniului ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … măsurile … ce ar trebui să 

fac, să  le iau ? Să reziliez contractul după ce a făcut frezarea asfaltului, să opresc de 

tot lucrările, și să scot pe urmă, din nou la licitație, dar înainte de a scoate la licitație, 

trebuie să fac evaluarea tehnică a lucrărilor rămase de executat, care durează foarte 
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mult și să mai stau încă un an de zile pentru că acel constructor, că asta este legea la 

noi în România.  

Acel constructor nu are  forță suficientă de muncă, ia  mai multe lucrări de 

odată și încearcă să le facă. Dar în cazul de față, dacă vorbim de cele douăzeci și opt 

de străzi, nu s-a pus problema asta.  

Problema pe Popa Șapcă, da, asta a fost”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Și pe Magheru …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … pe Magheru, Popa Șapcă, 

lotul de cele șapte străzi, dar nu numai din cauza constructorului acolo a fost și din 

cauza unor probleme de ordin tehnic, în ceea ce privește avizul de mediu pentru ce 

probleme au apărut neprevăzute în proiectul inițial. E cu totul altceva”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Eu am promovat, sau dacă vreți, am propus 

un proiect de hotărâre, dacă vă aduceți dvs. aminte, în care consilierii dvs. astăzi văd 

că nu vă mai iubiți, mă rog, nu-i problema mea, în care firmele de acest gen …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… d-nul Iorga e de la UNPR, nu-i 

de la PSD. Ceilalți de la PSD mă iubesc”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Nu, am spus consilieri, nu am spus de la ce 

partide, consilieri cu care vă … așa … nu mai contează. Deci, eu am făcut … deci 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule Primar, ne-am întânlit cu 

dânsul pe stradă, era la PSD, domnule Primar, cum adică …”.  

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… era îmbrăcat în geacă de la PSD …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dar mai știe unde este ! I-a 

întrebați-l !”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„ Haideți, încercați să 

încheiați ca să … nu mai faceți … ”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… mă scuzați. Deci, problema este în felul  

următor, eu am propus un proiect de hotărâre în care asemenea firme de doi lei, să 

nu mai aibă ce căuta în lucrările de la Focșani domnule Primar și l-ați respins.  

Acel proiect de hotărâre rezolvă din start problema asta și nici nu vă punea pe 

dvs. într-o situație anume. Că dacă ești în tandrețuri cu anumite firme, sigur că nu ai 

cum să te iei de ei, aici este problema. Vă scutea și pe dvs., și focșănenii aveau străzi 

ca lumea și constructori serioși. Dar dacă nu ați vrut, asta este problema dvs. 
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Referitor la acest proiect, atât vreau să vă spun, un refren pe care cred că îl 

știți, dacă nu, vi-l mai aduc eu aminte, studii de fezabilitate, consultanță, diriginție 

de șantier, bani risipiți, o grămadă de bani. Se duc și se tot duc pe asemenea 

consultanțe care … știți dvs. cum se fac, ce se fac și cine le fac și cine ia banii, da! 

Restul ar fi ok. Dar consultanța, studiul de fezabilitate, diriginția de șantier 

…”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„ … mulțumesc”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Referitor la ceea ce a spus domnul Primar, cu 

problemele, cu firmele acelea, revin la ceea ce am spus acum un an și ceva. Cred că 

problema cu firmele care nu lucrează, să aibă un program anume, ar trebui ca în 

contractul respectiv să fie totul etapizat. Etapa întîi, în perioada cutare, și cu 

penalități adică, dacă nu ai remediat problema în etapa cutare, ai penalitate atât. Ei, 

în momentul acela …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … sunt domnule … sunt și 

grafice de lucrări, sunt și penalități prevăzute dar, penalitățile … pentru 

nerespectarea termenelor …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… pentru nerespectarea termenelor, exact …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… sunt penalizări pentru 

nerespectarea termenului final, nu putem noi intermediari să-i punem penalități …”.  

D-nul consilier Dan Buzoi: „… nu,nu, nu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu există așa ceva în 

legislație, nu ne dă voie legea, nu semnează nici un constructor un asemenea contract 

… da … ce propune d-nul consilier d-nul consilier  Costel Bîrsan: „ este foarte bine 

venit, dar nu putem noi să luăm o hotărâre la nivel de UAT Focșani, asta ar trebui să 

se materializeze într-un act normativ la nivel național. Pentru că procedura de 

achiziție și procedura de încheiere a contractelor este reglementată la nivel național.  

Noi nu putem să dăm o lege specială, valabilă doar pentru Focșani. Asta ar 

face ca să nu mai vină nici un constructor să execute asemenea lucrări. Sunt condiții 

impuse pe standardele lor și ei vin și … și așa să spunem mulțumim că avem 

constructori, sunt alte localități, și m-am întâlnit cu colegi primari care mi-au spus 

că au scos … știți foarte bine că și noi avem foare multe lucrări scoase de patru, cinci 

ori la licitație și nu s-au prezentat constructorii. Pentru că forța de muncă în România 

specializată este foarte redusă”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Domnule, dar chemăm pe chinezi, care-i 

problema …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… până ajungem să vină chinezul 

să participe la licitație noi rămânem cu proiectele nefăcute …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… bun …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… bun, rău, proiectele se fac …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… bun, sunt de acord cu dvs. Până la urmă s-a 

întâmplat vreodată ca vreun constructor la noi să fie penalizat ? ”. 

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

D-nul consilier Dan Buzoi: „În afară de cel din Sud, nu! Sau este vorba de 

cel din Sud și atât ? ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Care cel din Sud ? ”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Care a fost cu spațiul verde, cu nu mai știu ce 

… cu spațiile verzi …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… au fost mai mulți penalizați.  

Au fost … mulți … nu neapărat constructori.  

Proiectanți au fost, li s-a făcut notă de constatare negativă și  ridicat în sistemul 

electronic de achiziții publice și conform legii trei ani de zile  nu mai pot să participe 

la licitație, da, am aplicat și asemenea sancțiuni”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „M-aș bucura”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă pot pune la dispoziție 

documentele justificative …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… chiar o să vin la dvs. personal să verific. 

Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Și culmea, este proiectant din 

Focșani”. 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 480. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație 

avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – str. Mare a Unirii” din municipiul 

Focșani;   
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Doar atât vreau să spun. Consultanța la acest  
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proiect este cinci sute nouăzeci și cinci milioane bani vechi, lei vechi. Mulțumesc”. 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 481. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație 

avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiție: „Refacere 

infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații verzi, str. Războieni 

(trotuare și parcări), str. Aviator Muntenescu, str. Muncii, str. Gh. Asachi, Fdt. 

Gh. Asachi, str. Profesor Caian, Aleea Crinului, str. Milcov (tronson intersecție 

– Poarta Remat), Fdt. Dionysos” din municipiul Focșani; 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 482. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 112/2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere infrastructură strada Nicolae Săveanu, strada Cincinat 

Pavelescu, strada Focșa din municipiul Focșani”, județul Vrancea; 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „E vorba de Cincinat Pavelescu, și 

nu vreau să spun decât atât, felicit firma care a câștigat execuția.  

Au lucrat absolut toate fazele ca la carte și pe cei de pe Ion Basgan, apropos, 

astea da firme, felicitări”. 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 483.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Viceprimar, dacă tot 

sunteți atât de cunoscător și atât de … spuneți-mi și mie, când a început Ion 

Basgan,strada ? Și când … și în ce fază sunt ? ”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, aici nu suntem la 

extemporal …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… păi, nu suntem, dar … îi 

felicităm … ce să felicităm domnule, str.Ion Basgan este începută din luna mai …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… domnule Președinte, continuăm 

ședința !”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Și acolo nu sunt probleme, nu ? ”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Ce, dăm extemporale acum ? ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt probleme, nu! ”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „Haideți lăsați certurile și haideți la treabă”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Vorbim altă dată despre 

lucrurile astea”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule Primar, a început la 

începutul lunii iunie, în luna iunie cred, au avut niște probleme cu terenul mlăștinos 

dar au lucrat la toate cotele din documentația tehnică …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… deci au lucrat corect …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ceilalți nu au lucrat … aveți dvs. 

informațiile astea …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… domnule Primar, am lucrat șase 

ani la o firmă care a făcut străzi.  Am peste două sute de km. de asfalt pus, da, credeți-

mă …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ați pus dvs. asfalt pus, știți dvs. 

ce este acela asfalt !”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu mă credeți în stare !”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Vă rog frumos, haideți să 

trecem la următorul proiect”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule Primar …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„... domnule Viceprimar, vă 

rog frumos …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… domnule Primar, mă provocați, 

pe cuvântul meu, chiar nu …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„... domnule Viceprimar, vă 

tai microfonul …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… dar de să-mi tăiați microfonul 

…”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… pentru că trecem la 

următorul proiect”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul Primar mă jignește, spune 

că habar nu am … îi spun eu, pe celelalte străzi a fost o mâzgăleală domnule …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… vă rog frumos domnule 

…”. 
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          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…. și am să insist atunci să facem 

o … să instituim o comisie, dacă nu suntem în stare noi, la alte instituții abilitate și 

o să luăm carote de unde s-a turnat asfaltul acesta. Și o să întreb și eu, unde este 

canalizarea pentru  ape pluviale ? Apa de la ploaie, unde se duce ? Unde sunt 

gaigherele ? 

Știți care este răspunsul, săpăm la primăvară și turnăm iar asfalt. Este 

incredibil”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Am înțeles”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule Primar, vă rog nu mă mai 

provocați vă rog frumos … și nu mă mai jigniți”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… mai devreme ați descărcat tot 

WC-ul pe mine, urât…”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… haideți, vă rog frumos 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… pentru că-l meritați domnule 

…”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… domnule Primar …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… îl meritați…”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… haideți să ne liniștim, 

gata. Domnule Viceprimar, gata, am înțeles. Haideți, mai discutați și în particular 

lucrurile astea …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… am început să discut … privind 

o problemă, eu așteptam să mă lăudați, să-mi mulțumiți că vă aduc la cunoștință …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… da domnule, vă duceți să faceți 

scandal pe stradă, că nu se lucrează bine, ca să spuneți dvs. că nu știu ce … nici o 

problemă, faceți-vă campanie domnule.  

Vreți să participați, să candidați…”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… domnule Primar …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ba da, o să candidați, nu-i nici o 

problemă …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… domnule Primar …”. 
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          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… s-a încheiat mandatul acesta … 

dacă îl vom mai încheia și o să rezist până la sfârșitul mandatului, o să merg de unde 

am venit acum zece ani de zile …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… drum bun vă doresc, drum bun 

…”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… mă duc la afacerea mea, că eram 

mulțumit”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Drum bun vă doresc. Nu sunteți 

capabil …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… și vă mai spun ceva. Dacă va 

trebui în campania pe care … o sa candidați ca Primar, o să fiu alături de dvs. …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… da, bine. Nu am nevoie …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…cu toate acuzele pe care mi le-ați 

adus”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu am nevoie …” 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… acesta este un lucru 

frumos. Domnul Viceprimar vă invită la o conciliere și dvs. faceți …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „…domnule Marius Iorga, treceți la PRO 

ROMÂNIA? ”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… domnule consilier Bîrsan 

…”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… mă gândeam că treceți la PRO 

ROMÂNIA … ”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… ați auzit de partidul familia mea, 

acolo o să plec, la partidul acesta …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… vă felicit”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, domnule Președinte, 

dacă-mi dați voie numai o clipă. Vă contraziceți în declarații domnule Viceprimar. 

Ați spus că încheiați mandatul și vă retrageți la afacerea dvs., dar dacă candidează 

domnul Primar în continuare …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… îi face campanie …” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… îi faceți campanie, deci până la 

urmă …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… da, bineînțeles …”. 

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

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… este un lucru frumos”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… asta înseamnă că nu voi fi 

membru a partidului …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… domnișoară, și dvs. faceți 

campanie, și așa că, nu trebuie să …”. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiție: „Împrejmuire, sistematizare verticală și rampă acces pentru 

persoane cu handicap, pentru corp clădire situat în strada Ștefan cel Mare nr. 

21” municipiul Focșani, județul Vrancea – actual sediu PARKING Focșani 

S.A.; 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte. Știți 

că am așa o plăcere, să vorbesc, între  ghilimele de aceasă societate PARKING, care 

nu a făcut altceva decât să înnebunească toți cetățenii municipiului Focșani și de 

aceea, pentru că la fel, este domnul director în sală, dar, doar cu prezența, de fiecare 

dată dumnealui este doar cu prezența și nimic altceva, am văzut că pentru 

împrejmuire, sistematizare verticală și alte nebunii, această societate, acestei 

societăți, îi trebuiesc trei sute … douăsute treizeci și două de mii de lei șaptesute 

șaptezeci de lei. 

Domnule Director, dvs. știți cât costă un metru liniar de gard? Mă refer la 

construcție și manoperă? 

Așa, aveți groso-modo, o idee? Nu știu, dacă ați construit în viața dvs.  vreun 

gard?  

Și mai mult decât atât, dacă-mi dați voie, eu nu v-am întrerupt, aș vrea să vă 

spun că e bine că după doi ani de la înființarea acestei societăți v-ați dat seama că 

trebuie să fiți în legalitate. Pentru că vă spun eu, că Legea nr.448/2006 care prevede 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, mai exact art.62, alin.1, 

spune așa: clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit, construite 

din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxi-urile, 

vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, 

spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul 
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informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în 

domeniu, Astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. 

Și iată că, după doi ani de zile, când culmea, ce să vezi, această societate este 

și ea, în sfârșit pe profit, aproximativ, o mie de lei, adică zece milioane de lei vechi, 

ne facem de râs credeți-mă, cu această societate, v-ați trezit să cereți bani din bugetul 

public să faceți aceste lucruri. 

Nu știu cum nu vă este rușine atât timp cât dvs. plătiți o simplă redevență pe 

an de cinci mii de lei la UAT Focșani, în condițiile în care … nu v-a dat nimeni 

cuvântul … nu v-a dat nimeni cuvântul … în condițiile în care timp de doi ani de 

zile ați trasat numai dungi de vopsea în tot orașul.  

Nu ați amenajat o singură parcare, da, nu ați amenajat … amenajat parcare … 

știți doar să fugăriți cetățenii și să le percepeți taxe. 

Deci nu … îmi dați voie să vorbesc … Domnule Director, în primul rând nu 

am terminat …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… doamnă consilier, vă rog 

să încercați să terminați …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… sunteți subordonat al Consiliului 

local și vă rog să aveți decența …”. 

D-nul Nicu Statache - Director PARKING Focsani S.A. Focșani: „… nu mă 

jigniți …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… nu v-am jignit cu nimic …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… doamna consilier …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule Director, nu aveți voie să o 

întrerupeți, da. Nu aveți voie să o întrerupeți, lăsați-o să vorbească, este consilier și 

după aceea vorbiți și dvs., vă rog frumos”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă aveți capacitatea să manageriați, 

lucru pe care nu ați știut să-l faceți, atât timp de cât sunteți director la PARKING…”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… doamna consilier …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… scuzați-mă, nu este o jignire, este 

o realitate domnule Director …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… doamna consilier …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… și eu vă mulțumesc”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos.  

Domnule Director, dacă-mi permiteți, vă rog frumos, vă mulțumesc.  

Sincer să fiu, am trecut superficial peste acest proiect, am crezut că este vorba 

de o rampă de persoane cu handicap ș.a.m.d. dar constat cu mare uimire, cât costă, 

douăzeci și trei … douăsute treizeci și două mii șapte sute șaptezeci de euro, adică 

patruzeci și nouă mii de euro. Domnilor, patruzeci și nouă de mii de euro …”. 

D-nul Nicu Statache - Director PARKING Focsani S.A. Focșani: „… ce 

anume domnule …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… acest proiect …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … terminați odată …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… acest proiect costă patruzeci și nouă  de 

mii de euro, sistematizare verticală, rampă acces pentru persoane cu handicap 

ș.a.m.d. Păi, facem domnule o rampă cu patruzeci și nouă de mii de euro. Mulțumesc 

domnule Președinte”. 

D-nul Nicu Statache - Director PARKING Focsani S.A. Focșani: „Domnule 

Primar, vă rog dați dvs. …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … domnilor, nu sunt avocat. Nu 

are nici o legătură cu proiectul acesta SC PARKING domnule. Ați înțeles, sau nu ați 

înțeles … nu … păi nu, că sunteți blondă de aia nu înțelegeți …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Primar, în primul rând 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în primul rând, să citiți cu atenție 

…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… îmi cer scuze …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … clădirea este în administrarea 

… este în administrarea PARKING dar este în proprietatea Primăriei municipiului 

Focșani …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… și atunci, ce rol mai are 

PARKING-ul …ce rol mai are Consiliul de Administrație …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… investiția … dvs. ați citit …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „  … bani pe salariile din bugetul 

municipiului Focșani …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este o … ”. 

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

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

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… aveți impresia că suntem aici doar 

ca să ridicăm mâna cum fac colegii dvs., vă rog frumos rectificați-vă ceea ce  ați 

spus mai devreme. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Da, îmi rectific, dar vă fac dovada 

că sunteți blondă, da …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule Primar, lăsați, nu mai jigniți 

…”. 

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

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu voiam să vă spun așa, eu am crezut 

că este rampă de la Deveselu … rampă de lansare … la prețul pe care-l aveți. Este 

un preț foarte mare …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… bine domnule, da, așa este. Asta 

a ieșit din studiul de fezabilitate.  

Este vorba despre o investiție a Primăriei municipiului Focșani într-o clădire 

care-i apaține. Și da, este dată doar în administrare ca sediu social pentru SC 

PARKING. SC PARKING nu face nici o investiție …”. 

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

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… nu v-am dat cuvântul, vă 

rog frumos …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu are legătură una cu alta …”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… are o foarte mare legătură …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … amenajează parcările, nu 

amenajează sediul …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu înseamnă că …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… vă rog”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule, dați-mi voie, noi suntem de 

acord cu construcția acestei rampe, dar nu la prețul acesta … acesta este … dacă aud 

focșănenii, cred că înnebunesc …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … domnilor dar nu este numai 

rampă domnule, înțelegeți, ați citit măcar! 
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Este vorba despre montarea unui lift-platformă pentru persoane cu dizabilități. 

Nu este vorba de o rampă, este vorba de un lift. Împrejmuire o sută de metri  

liniari, fundație izolare stâlpi metalici din beton armat, suprastructură stâlpi metalici, 

panouri din plasă bordurată plastefiată, doi metri ori unu douăzeci, gard viu tuia, 

realizarea de alei pietonale din pavele și borduri prefabricate din beton o sută 

douăzeci si nouă  metri, amenajare spațiu verde două sute patruzeci și opt metri, 

montat echipamente urbane din bănci de odihnă, coșuri de gunoi.  

Nu-i numai o rampă simplă. Este amenajarea curții, clădire în care 

funcționează SC PARKING. Pentru că acolo s-a făcut reabilitarea str.Teiului și a 

rămas urât. În momentul în care noi am dărâmat gardul și am făcut trotuarele s-au 

făcut niște modificări. Plus că rampa care era la acea clădire era o rampă care nici 

nu mai poate fi folosită, este o rampă ruginită și veche și ... ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Primar, o să funcționeze 

cum funcționează …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„… am o rugăminte la dvs., 

vă rog frumos să vă înscrieți la cuvânt. Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … funcționează aia domnișoară. 

Dacă veniți în căruț, vă urc cu ea”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Niciodată”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Domnule Primar, văd că le oferiți 

aceste condiții persoanelor cu dizabilități pentru a merge și a-și plăti probabil locul 

de parcare, care nu ar trebui … ar trebui să fie dat în mod gratuit. Eu am o persoană 

care plătește. 

De ce nu încercați totuși …  eu nu v-am văzut venind cu un proiect de hotărâre 

să faceți acest lift și aceste rampe și pentru Teatrul Municipal, pentru unele școli în 

care copiii nu au accesibilitate, cei   cu mobilitate redusă și unele străzi care într-

adevăr nu au.Ele nu sunt funcționale. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Toate la timpul lor. Se vor face”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Adică deși persoane cu handicap, 

cunosc, plătesc totuși locuri de parcare. Lucru care nu este corect și  vă aduc aminte 

că, nici măcar nu respectați metrii. Trebuie măcar un loc și jumătate de parcare. Ei 

au același loc de parcare ca și o persoană normală”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu  11 

voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

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

Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi,  Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 484.  

  D-nul consilier Radu Niţu: „ Domnule Președinte, avem elevii aici”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Să intre tinerii ca să-și 

încheie activitatea”. 

Se dă citire procesului-verbal a Comisiei Electorale Centrale a Municipiului 

Focșani pentru alegerea Primarului, Viceprimarului și a Secretarului Consiliului 

Local al Tinerilor din Municipiul Focșani. 

Încheiat astăzi 31 octombrie 2019 în cadrul ședinței de lucru a Comisiei 

Electorale Centrale pentru alegerea Primarului, Viceprimarului și a Secretarului 

Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focșani.     

Domnişoara Tudor Iulia Andreea: ”Comisia Electorală Centrală, Consiliul 

Local al Tinerilor din Municipiul Focşani. Proces-verbal pentru alegerea Primarului, 

viceprimarului şi a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani 

încheiat astăzi, 31 octombrie 2019, în cadrul şedinţei de lucru a Comisiei Electorale 

Centrale pentru alegerea Primarului, viceprimarului şi a secretarului Consiliului 

Local al Tinerilor din Municipiul Focşani. Pentru aceste funcţii au candidat următorii 

consilieri locali: Boştiog Andreea Gabriela, Croitoru Mario, Tudor Iulia Andreea, 

Apostol Robert, Pamfile Miruna, Drăgan Eduard, Ghemuleţ Denisa Andreea, 

Pavelescu Petru Ilie, Iacob Rareş. 

În urma votului liber exprimat a celor 19 consilieri locali tineri s-au obţinut 

următoarele rezultate:  

Boştiog Andreea Gabriela – 3 voturi, Croitoru Mario – 9 voturi, Tudor Iulia 

Andreea – 8 voturi, Apostol Robert – 6 voturi, Pamfile Miruna – 6 voturi, Drăgan 

Eduard – 6 voturi, Ghemuleţ Denisa Andreea – 4 voturi, Pavelescu Petru Ilie – 7 

voturi şi Iacob Rareş – 5 voturi.  

Prin urmare pentru funcţia de Primar a fost ales Croitoru Mario cu un număr 

de 9 voturi, iar pentru funcţia de viceprimar a fost aleasă Tudor Iulia Andreea, cu un 

număr de 8 voturi. Pentru funcţia de secretar al Consiliului Local al Tinerilor din 

Municipiul Focşani a fost desemnat Pavelescu Petru Ilie, cu un număr de 7 voturi, 

drept pentru care s-a încheiat procesul, prezentul proces-verbal.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulţumim! Vă felicităm pentru că aţi 

obţinut acest vot de încredere din partea colegilor voştri! Este o funcţie care vă 

onorează şi în acelaşi timp vă şi obligă. Vă aşteptăm mai des alături de noi, atât cu 

iniţiative proprii, cât şi cu iniţiative venite din partea colegilor dumneavoastră. Voi 
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sunteţi reprezentanţii lor şi trebuie să veniţi în faţa Consiliului Local al Municipiul 

Focşani ca să-i susţineţi, să le susţineţi proiectele. Noi vom fi alături de voi în toate 

proiectele constructive şi educative pentru tot ce înseamnă elevii Municipiul Focşani 

şi vă aşteptăm dacă vreţi vreodată să vă distraţi şi nu aveţi altceva mai bun de făcut 

acasă, să asistaţi şi la câteva şedinţe ale Consiliului Local al Municipiul Focşani sau 

vă puteţi uita pe net. Eu vă doresc mult succes în activitate şi la şcoală şi felicitări 

părinţilor pentru că au reuşit şi v-au educat atât de frumos şi de bine ca să o mândrie 

pentru ei şi pentru noi focşanenii. La mulţi ani! Facem o poză? Hai să facem o poză!” 

Domnul secretar  Eduard Marian Corhană: ”Vă propun în continuarea 

celor frumos văzute, cu privire la ceea ce înseamnă iniţiativa cetăţenească, de mic, 

să zic aşa, v-aş propune să ne însuşim printr-o hotărâre sau să vă însuşiţi printr-o 

hotărâre rezultatul votării pentru Consiliul Local al Tinerilor cu Primar, viceprimar 

şi secretar, aşa cum a fost citit de către tânăra domnişoară, urmând ca noi să redactăm 

hotărârea ulterior. Dacă sunteţi de acord, vă rog să-mi permiteţi, supun la vot această 

iniţiativă. Cine este “pentru”? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc! 20 de voturi, 

vom redacta hotărârea şi vom transmite atât elevilor, cât şi unităţilor şcolare. Vă 

mulţumesc! 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule 

secretar. Vă rog, domnule consilier Radu Niţu” 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei la HCL nr. 256/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajare Cimitir Sudic 

Vîlcele, etapa a II-a municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Da, aici aş vrea să fac un amendament. Se 

modifică Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre astfel: 

- Tabel indicatori tehnico economici linia 14 Diverse şi neprevăzute coloana 

4 – va avea următoarea valoare – (minus) – 977900,49 lei 

- Tabel indicatori tehnico economici linia 14 coloana 5 – va avea valoarea 

185239,57 lei       

Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule 

consilier! Vă rog domnule consilier Bîrsan” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc! Am încercat să-l urmăresc pe 

colegul meu, n-am reuşit, nu ştiu la ce preţuri se referea, dar  eu vreau să fac 2,3 

remarci rapide aşa. Era şi cazul ca  acest cimitir să capete altă faţă. Eu cu domnul 

Primar, îmi aduc aminte când era dânsul proaspăt numit, am mers o dată acolo şi am 

văzut împreună despre ce e vorba şi credeam că lucrurile se vor mişca mult mai 

repede având în vedere că totuşi este un cimitir şi focşănenii, marea majoritate merg 

acolo  şi mai ales persoane în vârstă. S-au mişcat lucrurile greu, bine că s-au mişcat 
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până la urmă, însă nu pot să nu remarc faptul că la acest tabel, la care făcea referire 

colegul meu, studiile de exemplu pentru HCL  din 2010 costă 3.720, astăzi costă 

9.579. Proiectarea costă 20.698, astăzi costă 213.000, adică de 10 ori mai mare. Sigur 

că se vor motiva faptul că, se va motiva faptul că sunt preţuri actualizate, că s-au 

schimbat, s-au dres, dar de 10 ori, e o problemă. Nu ştiu dacă poate colegul meu să 

mai repete, iaraşi îmi cer scuze, n-am prins ideea, la ce, da, se poate, mulţumesc! 3 

lei, atunci  nu mai e cazul. Totuşi nu pot să nu remarc proiectarea de 10 ori, de 10 

ori mai mare. Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule 

consilier! Dacă mai sunt alte discuţii? Vă rog domnule Primar.“ 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”E un proiect care din fericire a ajuns în 

această etapă, un proiect cu năbădăi, să-l numim aşa. Când am preluat mandatul 

acesta era început, dar mulţumită unui constructor care, ăla n-a mai fost criticat şi n-

a mai fost văzut de domnul viceprimar Iorga şi de alţi viceprimari, că a lucrat…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar eu l-am văzut şi v-am 

atras atenţia atunci.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dumneavoastră, da, dar eu vorbesc de, 

constructorul pur şi simplu şi-a luat banii şi a plecat la momentul respective. Noi şi 

acum căutăm, da, era viceprimar, a fost viceprimar şi mandatul precedent şi putea să 

ştie despre situaţie. Cel din Vâlcele, a da, constructorul din Brăila. Cert este că 

suntem într-un litigiu cu acel constructor. A trebuit să facem o reactualizare a 

indicatorilor tehnico economici, am scos din nou la licitaţie, licitaţia este  din câte 

am înţeles finalizată, urmează să se emită ordinul de începere pentru lucrările de 

sistematizare  a acestui cimitir. Ne dorim într-un termen cât mai scurt să putem  avea 

amenajarea pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să recunoaştem că ajungem 

şi noi pe acolo şi va trebui să pregătim terenul. Eu vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Supunem la vot 

amendamentul domnului consilier Radu Niţu. Cine este “pentru”? Împotrivă? 

Abţineri?” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Niţu şi se aprobă cu 

20 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, 

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

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

Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan 

Buzoi.  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: ”…nu eram coleg cu domnul 

Primar şi nu ştie despre activitatea mea şi ce am întreprins noi pe vremea aia.” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu contează, haideţi să ne 

revenim şi votăm proiectul, domnule Tănase, vă rog frumos.  Deci haideţi să votăm 

proiectul în integralitatea lui.” 

Se supune la vot proiectul numărul 21 cu amendament și  se adoptă cu 20  

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, 

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

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

Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan 

Buzoi, devenind hotărârea nr.  486. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Trecem la proiectul 22. 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 355/2019 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Modernizarea 

Transportului Public în municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Dacă sunt discuţii? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc! Referitor la acest proiect eu 

am mai luat cuvântul în repetate rânduri, de câte ori a fost adus în atenţia Consiliului 

Local, deci acel proiect la care se încăpăţânează domnul Primar, cu sensurile unice. 

Mai devreme era un cetăţean care se plângea că nu mai au unde să parcheze  

maşinile. Păi prin acest proiect, cum am mai spus şi altădată, vor dispărea, domnule 

preşedinte, 1000 de locuri de parcare. Păi şi aşa e o problemă cu locurile de parcare. 

Implementând acest proiect vor fi mari probleme şi vorba cuiva, va trebui să 

circulăm cu bicicleta sau pe jos. Doamnele nu ştiu cum or să facă cu tocurile pe 

bicicletă.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Reducem poluarea. E un 

lucru benefic ăsta, din punctul meu de vedere.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule preşedinte, găselniţa asta cu 

poluarea e scoasă în faţă de fiecare dată.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Este o realitate, nu 

găselniţă, domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”E scoasă în faţă de fiecare dată, ca şi cu 

copiii, ştiţi că e un domeniu sensibil, lumea ştiţi se gândeşte, domnule aşa o fi. 

Domnule poluarea e o filosofie întreagă. Da, să avem grijă de poluarea mediului, a 

solului, a apei, dar vă aduc aminte că, cu dezastrul de la Fukushima, în 2 săptămâni, 

deasupra Europei şi chiar a României, se cernea particule radioactive, sau vulcanul 

din Islanda. Deci deasupra sunt curenţi jet care omogenizează atmosfera pământului, 

alţii sunt în măsură să ne lumineze în sensul acesta.” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Ştiţi că a apărut smogul 

acesta  şi prin Oradea, prin Timişoara, pe nu mai ştiu unde, haideţi să…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Păi şi la noi este smog, domnule 

preşedinte. Seara când se dau foc la gunoaie, undeva pe la nu ştiu care rampă, de nu 

mai poţi respire. Sigur că sunt smoguri peste tot, pentru că nu suntem în stare să…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Sunt şi unele măsuri care 

se iau mai drastice aşa atunci…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dar dumneavoastră credeţi că făcând ca 

focşanenii să circule pe jos sau cu bicicleta, chiar de dragul…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Ştiţi că am mai discutat o 

dată treaba asta şi domnul Primar a zis că va găsi la un moment dat şi soluţii pentru 

locurile de parcare, dacă vă aduceţi aminte. Acuma o să vedem.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”…În spatele blocurilor, 

vedem cum facem.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, supun la vot. Vă rog 

domnule Primar, dacă doriţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnilor consilieri, toate aceste proiecte 

se încadrează în Axa prioritară de Investiţii 4E, Obiectiv specific 4.1 din POR 2014-

2020, care are ca titlu “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de 

judeţ, prin investiţii  bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Deci 

obiectivul principal al acestor investiţii este reducerea emisiilor de carbon. Ne place 

sau nu ne place, pentru ca să putem accesa aceste fonduri a trebuit  să respectăm  

condiţiile impuse prin această Axă prioritară. Nu puteam să obţinem această sursă 

de finanţare  şi eu cred că nu este de neglijat să obţinem o sumă de cel puţin 33 

milioane de lei, adică undeva la aproximativ 800 de mii de euro.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, spaţiile verzi,  merităm 

noi locatarii să ne lovim şi cetăţenii, de ani de zile, pentru nişte bani? Aţi văzut cu 

spaţiile verzi ce probleme sunt.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi şi atunci ce să facem?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Au spus, “domnule, noi, dacă ne daţi bani, 

vom face şi vom avea atâta spaţiu verde”, care nici atunci nu era. Şi acum trageţi de 

păşunea  de la Mândreşti, nu ştiu de unde, să faceţi în aşa fel încât să existe acel 

minim de spaţiu verde pe cap de locuitor…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunt condiţiile impuse de Uniunea 

Europeană.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, domnule Primar, dar n-ar fi mai bine 

să avem altă viziune, să vedem în viitor, să luăm şi să cerem bani…..ce putem face.” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Faceţi şi dumneavoastră o România Exit. 

Păi hai să fim realişti. Dacă noi am intrat în marea familie a Uniunii Europene şi 

dumnealor ne impun nişte condiţii.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu ne impun ei, cerem noi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ba da. Haideţi să, dacă vreţi să analizăm 

aşa în profunzime.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Haideţi că sunt discuţii prea 

ample.” 

 Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi să analizăm, daţi-mi voie. Haideţi 

să analizăm puţin. Cine a fost în perioada, cine a fost la guvernare în perioada când 

s-a făcut evaluarea, s-au făcut negocierile? Vreţi să vă spun eu cine? Guvernul 

Cioloş. Nu, guvernul Cioloş a fost şi a negociat toate aceste condiţii, mulţumesc!” 

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

Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, eu văd că domnul Primar are chef 

să facă politică acuma, am înţeles…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, la 

subiect!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”La subiect. Deci când printr-un proiect 

din  acesta se taie  1000 de locuri de parcare, noi vorbim de poluare. Dacă vă uitaţi 

în oraş domnule Primar şi stimaţi colegi, sunt o grămadă de locuri între blocuri care, 

unde se fac diverse construcţii, care, domnule Primar, deci astfel de construcţii nu 

trebuiau să aibă loc la noi în oraş. Vă spun că sunt şi pe 1 Decembrie, pe 

Longinescu… 

Dar nu contează, trebuie să-i dea loc la schimb, să-i dea bani , să-i dea….Păi 

sufoci focşanenii cu astfel de construcţii şi dumneavoastră vorbiţi de mediu, de 

poluare. Haideţi să fim serioşi că asta e o demagogie. Dacă nu era demagogie ne 

uitam unde se fac construcţii din astea total aiurea, mă scuzaţi.”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, eu ştiu, 

dar din moment ce sunt hotărâri judecătoreşti, degeaba facem noi discuţii…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Sunt hotărâri, dar Primăria ar putea să 

plătescă locul la ăia, să le dea în altă parte. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”N-are vină Primăria…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Haideţi domnule, acuma găsim tot felul 

de motive din astea.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Haideţi lăsaţi, 

domnişoara.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Se trezeşte unul că vrea mâine în 

mijlocul Primăriei.” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc frumos. 

Domnişoara consilier Dimitriu.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc domnule 

preşedinte. Este minunat aşa că vedem că Departamentul de Fonduri Europene îşi 

face datoria, dar din păcate şi-o face prost ca de fiecare dată şi aici stau şi mă 

gândeam că îl găsim pe domnul Imireanu în sală, care dumnealui este şeful acestui 

Departament, dar nu este, să ne poată răspundă la nişte întrebări. Ca  şi în cazul 

ENET-ului, ca şi în cazul acestui proiect, Agenţia Pentru  Dezvoltare Regională Sud-

Est, da, v-a cerut printr-o solicitare de clarificare să modificaţi HCL 355 din 29 

august 2019, nu mai curând de acum 2 luni de zile, în sensul în care aţi încadra la 

cheltuieli neeligibile, costurile aferente staţiei de încărcare a autobuze electrice 

situate pe strada Gării şi nu mai mult decât atât asta v-a costat o tăiere de 138.231,61 

lei.  

Dacă facem doar aşa de amorul artei şi vă cer iarăşi o serie de documente, 

pentru că e normal, fiind greşite, toate celelalte sunt greşite şi doar enumăr câteva: 

bugetul proiectului, fişa de fundamentare, declaraţia de angajament, lista de 

echipamente, mă rog sau după caz, lucrări, graficul cererilor de rambursare. Mă 

întreb, dumneavoastră sunteţi eficient în ceea ce faceţi  cu colegii dumneavoastră din 

acest departament sau doar ne facem că muncim şi să venim cu aceste proiecte în 

faţa cetăţenilor să spunem  că doar facem şi de fapt nu iese nimic la, în acest sens.  

Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Muţumesc doamna 

consilier! Vă rog, domnule Primar, dacă doriţi să spuneţi ceva, dacă nu supun la 

vot.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mă fascinaţi! Câtă ştiinţă aveţi despre 

fonduri europene. Nu, din punct de vedere al ştiinţei, nu din punct de vedere al 

atractivităţii de altă natură, să ştiţi, nu, nu corespunde standardelor. Dar eu vă spun 

atât, sunt nişte solicitări venite în urma unor evaluări făcute de către Agenţia de 

Dezvoltare, de către consultanţii, atenţie domnule consilier, consultanţi, da? Şi au 

constatat că mai trebuie modificaţi nişte indicatori cu privire la bugetul proiectului, 

dar din alte motive, nu din motive de neştiinţă sau din greşeala unor colegi ai noştri. 

Asta v-o pot spune cu certitudine. Contribuţia Municipiului Focşani în proiect este 

de 4.749.404,83 lei, reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât şi contribuţia de 2%  din valoarea eligibilă a proiectului. Deci asta a trebuit să 

modificăm, da? A fost o modificare în sensul încadrării în categoria de cheltuieli 

neeligibile  a cheltuielilor aferente investiţiei pe strada Piaţa Gării. E o chestiune pur 

juridică. Vreţi să vă explic mai multe? Mulţumesc! 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc domnule 

Primar. Supunem la vot proiectul.” 
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Se supune la vot proiectul numărul 22  și  se adoptă cu 11  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 9 „abţineri” din partea 

domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, 

Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 487. 

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

deplasării, în perioada 29 noiembrie – 15 decembrie 2019, a Ansamblului Folcloric 

„Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare 

românești cu ocazia Zilei Naționale a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 23  și  se adoptă cu 20  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Bîrsan Costel, Laura-

Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona 

Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, 

devenind hotărârea nr. 488. 

          Se prezintă punctul 24 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 24  și  se adoptă cu 20  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Bîrsan Costel, Laura-

Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona 

Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, 

devenind hotărârea nr. 489. 

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

alocării sumei de 80,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2019 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 

Decembrie, Ziua Națională a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuţii? Vă rog 

doamna consilier.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc domnule 

preşedinte. Evident că suntem mândri, 1 Decembrie este ziua naţională a României, 
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dar cum am mai repetat în anii din urmă, nu suntem mândri de aceste cheltuieli 

nejustificate şi ştiţi foarte bine că am atras atenţia ca pe fiecare cheltuială din 

proiectul de hotărâre să fie identificat preţul pe bucată. 

De acord, ne spuneţi că, cheltuiţi pe materiale şi servicii, 60.000 lei, 

însemnând aşa: fular tricotat, cocarde personalizate şi steguleţe din hârtie 

personalizate şi 20.000 de lei pe ceai cald şi evident de acum tradiţionala fasole cu 

cârnaţi. Dar stau şi mă gândesc, fularul, cocarda, steguleţul, dacă dăm o căutare , o 

simplă căutare pe Google, o să vedem  că aceste bucăţi pe care dumneavoastră le-aţi 

menţionat, în niciun caz nu ating acest preţ de 60.000 de lei. Este o risipă imensă. 

Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc! Dacă sunt 

şi alte discuţii? Înţeleg că nu. Supunem la vot.” 

Se supune la vot proiectul numărul 25  și  se adoptă cu 12  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria Dimitriu,  şi 

8 „abţineri” din partea domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, 

Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 490. 

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

acordării de distincții revoluționarilor focșăneni, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de 

la Revoluția Română din Decembrie 1989; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: ”Stimaţi colegi, o iniţiativă 

extraordinară şi o merită din suflet aceşti oameni care au vrut o Românie mai bună, 

mai liberă şi democratică. În schimb în şedinţa, în pauza pe care am avut-o mai 

devreme, am fost contactat  de către 2 domni, vă rog să mă lăsaţi să vorbesc, de către 

2 domni, care mi-au spus şi mi-au înmânat nişte documente, că facem o discriminare 

între revoluţionari. Dacă nu ştiţi, la nivelul Municipiului Focşani sunt 2 Asociaţii de 

Revoluţionari, Asociaţia Revoluţionarilor, Eroilor şi Urmaşilor Acestora, nu ştiu 

dacă am spus corect întreaga denumire, pe care o avem în proiectul de hotărâre şi îi 

cinstim şi îi respectăm, dar mai există şi Asociaţia Revoluţionarilor din Decembrie 

1989, care vin cu o listă de 37 de membri, cu certificate de luptători, conform Legii 

341 din 2004.  

Şi au auzit de acest proiect de hotărâre şi vor şi dumnealor să beneficieze de 

aceleaşi distincţii pe care cu siguranţă  le merită din partea Primăriei şi a Consiliului 

Local. Rămâne la latitudinea dumneavoastră  dacă îl amânăm pentru o dată ulterioară  

şi consider că merită şi dumnealor aceste distincţii.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Putem face un proiect separat în şedinţa 

următoare şi pentru dumnealor. Solicitarea a venit din partea, de fapt nu solicitarea, 

propunerea a venit din partea Asociaţiei Luptătorilor, Invalizilor, Răniţilor, care au 
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depus o cerere încă din 10 septembrie, către Primăria Municipiului Focşani, în care 

au sugerat ca în semn de preţuire faţă de luptătorii care au schimbat regimul comunist 

în ţara noastră. Dintre aceştia unii au plătit cu viaţa, printre care mulţi tineri. Alţii au 

rămas cu sechele, alţii s-au implicat activ în acele evenimente. Vă citesc din adresa, 

da, drept pentru care am considerat că este oportun să emitem acest proiect de 

hotărâre. Aştept şi din partea Asociaţiei dumneavoastră o adresă şi imediat propun 

un nou proiect de hotărâre, în şedinţa următoare, până pe data de 22 decembrie avem  

timpul necesar să elaborăm  un alt proiect de hotărâre pentru a vă aloca şi 

dumneavoastră aceste distincţii. Eu mă inclin în faţa dumneavoastră şi a tuturor celor 

care fac parte şi din Asociaţia dumneavoastră, vă respect la fel de mult ca şi pe 

colegii dumnevoastră şi da, într-adevăr poate că dacă n-aţi fi fost dumneavoastră 

atunci în 1989, noi nu am fi fost astăzi aici, am fi fost probabil în altă parte sau în 

alte condiţii.” 

Un membru al Asociaţiei Revoluţionarilor din 1989: ”Mulţumim pentru 

apreciere, domnule Primar. Colegii noştri trebuiau să ne fi anunţat şi pe noi pentru 

că noi suntem Organizaţia, haideţi să nu spunem cum spun dumnealor, că sunt cei 

care sunt legal constituiţi. Suntem Organizaţii legal constituite şi ar fi trebuit să ne 

anunţe şi pe noi ca să participăm cu toţii la această iniţiativă. Dumnealor au luat 

iniţiativa…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi că nu are sens acum. În 1989 aţi 

luptat braţ la braţ, cot de cot, umăr la umăr.” 

Un membru al Asociaţiei Revoluţionarilor din 1989: ”…şi acum 

dumnealor sunt mai presus…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă rog să nu mai avem, de fapt asta s-a şi 

urmărit şi iată că aici s-a ajuns, da, de către toţi cei care ne conduc destinele, 

dezbinare. Noi nu vrem dezbinare, eu vreau să fie înţelegere şi vă garantez şi vă 

promit solemn, cu mâna pe inimă că veţi avea şi dumneavoastră, doar atât am 

rugămintea din partea dumneavoastră, să aduceţi  documentele necesare cu cererea  

şi facem imediat un proiect de hotărâre în imediata şedinţă de Consiliu Local. Vă 

mulţumesc!” 

Un membru al Asociaţiei Revoluţionarilor din 1989: ”Vom face şi 

niciodată n-am ieşit să atacăm pe cineva sau să contrazicem vreun coleg de-al nostru, 

cum fac dumnealor. Vă mulţumim frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc! Domnule 

consilier Bîrsan, vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc, vă mulţumesc domnule 

preşedinte. Eu aş propune să retragem acest proiect de pe ordine de zi, să-i lăsăm  pe 

dânşii să se împace, să se, să-şi reglementeze relaţiile şi după aceea o singură 

Asociaţie să vină din nou să-i felicităm.” 



79 
 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dumnealor au statute separate sunt 2 

Asociaţii separate. Le putem da la fiecare pentru că şi membrii unei Asociaţii şi 

membrii celeilalte Asociaţii  au luptat în 1989 şi au aceleaşi drepturi. Că dumnealor 

au un statut diferit sau nu ştiu care sunt considerentele şi motivele pentru care sunt 

2 Asociaţii, n-are sens acuma să facem o dezbatere în cadrul Consiliului Local. Eu 

asta aşa o văd. Astăzi dacă tot s-a făcut proiectul, îl aprobăm, în următoarea şedinţă 

, sub cuvânt de onoare, vă spun că vom reveni cu un alt proiect pentru Asociaţia care 

nu a fost primită, da? Vă mulţumim!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, atunci dacă nu doriţi 

să-l amânăm, cum doriţi fiecare. Bun, atunci îl votăm şi luna viitoare şi proiectul 

dumneavoastră. Vă aşteptăm cu solicitarea, veniţi vă rugăm frumos ca să nu ne 

facem de râs acum la…Nu-i niciun fel de problemă, ideea este că nu trebuie să fiţi 

dezbinaţi, că dacă eraţi dezbinaţi nu câştigam Revoluţia. Supunem la vot  proiectul” 

Se supune la vot proiectul numărul 26  și  se adoptă cu 20  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Bîrsan Costel, Laura-

Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona 

Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, 

devenind hotărârea nr. 491. 

          Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ” Dacă sunt discuţii? Vă rog, 

doamna Dimitriu, vă rog frumos!” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc domnule 

preşedinte. Evident că şi la acest proiect  sunt discuţii pentru că şi aici intervine 

aceeaşi risipă de bani ca şi la proiectul cu organizarea zilei de 1 Decembrie. Şi la fel 

ca să ştie şi cetăţenii pe ce se duc sume uriaşe din acest buget alocat pentru 

Sărbătorile de iarnă. Vă spun doar atât, 44.000 lei  pixuri, agende, calendare, 55.000 

lei pe artificii, sticle de şampanie şi pahare de şampanie. Închirierea patinoarului, 

iarăşi e aceeaşi cutumă an de an, pe care se plăteşte 135.000 lei şi dacă vă aduceţi  

aminte, grupul consilierilor PNL, chiar a menţionat  cumpărarea unui patinoar pentru 

a nu mai fi în postura ca în fiecare an  să plătim această chirie. Dar noi vorbim, 

dumneavoastră vă vedeţi de treabă pe banii cetăţenilor. Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, sper că dacă aduceţi, 

numai puţin domnule Primar, dacă tot aduceţi vorba despre cutumă, sper să se 

respecte şi în Parlament cutuma, da, dacă tot sunteţi aşa de vehement la nivelul 

acestor declaraţii. Dacă doriţi domnule Primar să mai vorbiţi ceva, vă rog.” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă îmi permiteţi. Este cred şi fac o 

invitaţie încă de acum, este pentru prima dată când propunem  ca în noaptea de 

Revelion şi vă invit pe toţi cei prezenţi şi toti focşanenii, să participe pentru a servi 

o cupă de şampanie în Piaţa Unirii , da? Deci am alocat suma de, am propus alocarea 

sumei de 55.000 lei reprezentând sticle de şampanie şi pahare de şampanie de unică 

folosinţă pentru a ne întâlni cu toţii la miezul nopţii şi să ciocnim o şampanie, un 

pahar de şampanie, să uităm dezbinarea şi să păşim în Noul An cu gânduri mult mai 

bune.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc domnule 

Primar. Da, domnule, dacă dumneavoastră aveţi, alţii n-au.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu toată lumea are 1.400.000 de lei să 

contribuie la Campania electorală.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Supunem la vot proiectul. 

Cine este “pentru”? Împotrivă? Vă rog, pe dumneavoastră chiar nu-i niciun fel de 

problemă, vă rog să vorbiţi, nici măcar nu vă cronometrez.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”E valabil pentru cei care sunt în Focşani de 

Revelion, nu pentru toată lumea. Ce voiam să mai adaug aici. E vorba de, am văzut 

şi eu chestia cu agende, pixuri, etc. Da, e foarte bine pentru cine le ia, pentru că anul 

trecut pe, nu  e o problemă eu am, uitaţi am de la Avicola Focşani, nu e o problemă, 

nu-mi fac probleme de agende, vorbeam ca şi principii. Anul trecut pe 26 decembrie 

sau 27 decembrie, nu mai ştiu când, când  imi pregăteam maşina de plecare la munte, 

cineva cu o maşină, un Volkswagen Jetta, n-are sens să spun şi unde, a venit la 

spălătorie şi când a deschis portbagajul, să spele portbagajul, avea nu mai puţin decât 

9 sacoşe cu antetul Municipiului Focşani şi cu agende, pixuri şi ce mai era pe acolo, 

nici nu mă interesează. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Din păcate se mai întâmplă 

şi astfel de lucruri.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Sper că nu erau furate.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu erau furate, le distribuia.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Cine ştie cine o fi fost.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”…pentru rude, prieteni, în sfârşit.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Poate că era chiar un, o 

persoană care distribuia.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Noi să ştiţi că toate aceste materiale de 

promovare … se poate face o verificare, le-am trimis tuturor partenerilor instituţiilor 

publice din Municipiul Focşani.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Le ducea la angajaţi, mă scuzaţi, dacă pe 28, 

29 le ducea la angajaţi.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Le ducea la instituţiile publice pentru că 

fiecare şofer a avut sau am avut…” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: ”Nu, nu, nu era şofer.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Aveam câte un delegat cu şofer care a mers 

şi le-a distribuit la instituţiile publice aceste agende şi pixuri. Mulţumesc! 

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

domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, eu vă spun sincer, mie mi se pare de 

râsul lumii chestia asta cu şampania. Dacă aduceţi o şamapanie de Bordeaux sau mai 

ştiu eu ce , era scumpă, nu-şi permitea oricine, dar asta, vin spumant din ăla de 10 

lei sau cât este.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu ştiam că aveţi aşa 

gusturi fine.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Haideţi să fim serioşi.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu păreţi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”E ceva dubios aici. Faceţi aşa că după 

aia nu mai aveţi când să faceţi.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Staţi liniştit, nu mai 

comentaţi aiurea. Supunem la vot proiectul.” 

Se supune la vot proiectul numărul 27  și  se adoptă cu 11  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 9 „abţineri” din partea 

domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, 

Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 492. 

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

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe 9 luni 2019, detaliate 

pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Dimitriu.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc domnule 

preţedinte. Aş întreba Primarul Municipiului Focşani cum face dumnealui, fiind 

Primăria în deficit, da, de 32 de milioane de lei, atât timp cât la Dezvoltare  are acolo 

nişte bănuţi, să înţeleg  că veţi lua de la Dezvoltare ca să acoperiţi cheltuielile de 

funcţionare, cum aţi făcut anul trecut, de 3 ori? Mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă citeaţi cu atenţie ordinea de zi şi  

citeaţi toate proiectele, vă dădeaţi seama că nu. Zona de dezvoltare rămâne anul 

acesta neatinsă. Toate proiectele care sunt propuse în secţiunea de dezvoltare au 

finanţarea asigurată tocmai pentru a putea fi duse până la capăt. Iar în ceea ce 



82 
 

priveşte funcţionarea, e un deficit, dar nu mai este atât de mare, pentru că mulţumim, 

Guvernului Dăncilă, ne-a oferit posibilitatea de a avea o alocare de 21.909.000  lei, 

care ne-a acoperit parţial, nu total cheltuielile de funcţionare, dar atât încât  să nu 

fim nevoiţi să punem lacătul pe Primărie şi care vor fi aprobate sau dacă veţi dori să 

le aprobaţi la următorul proiect de hotărâre. Vă mulţumesc!” 

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

Primar. Supunem la vot.” 

Se supune la vot proiectul numărul 28  și  se adoptă cu 11  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 9 „abţineri” din partea 

domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, 

Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 493. 

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

Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr. 828/2019 privind majorarea 

Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 29  și  se adoptă cu 11  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 9 „abţineri” din partea 

domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, 

Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 494. 

         Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei la HCL nr. 205/2019 privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului 

bugetului local rezultat al încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Consilier Radu Nițu: ”Domnule Președinte aș vrea să fac un 

amendament aici, vă rog să fiți atenți ca să nu mă mai întrerupeți, mulțumesc! În 

bugetul Primăriei Municipiului Focșani la obiectivul de investiții ”Amenajare locuri 

de joacă pentru copii în incinta grădinițelor”, suma propusă pentru alocare de credite 

bugetare se diminuează cu suma de 2,74 mii lei concomitent cu diminuarea 

creditului de angajament cu această sumă. Se suplimetează creditele de angajament 

cu suma de 7232,46 mii lei pentru obiectivul ”Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în Cartierul Mândrești, Municipiul Focșani”. În bugetul Direcței de 

Dezvoltare Servicii Publice se diminuează creditele bugetare la obiectivul de 

invetiții ”Cișmele publice în Municipiul Focșani” cu suma de 56 mii lei. Se 

suplimentează credite de angajament și bugetare cu suma de 16 mii lei pentru 
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obiectivul ”Documentare branșament electric la locurile de joacă, str. Peneș 

Curcanul și cartier Gară, strada Longinescu. Se suplimentează credite de angajament 

și bugetare cu suma de 6 mii lei pentru obiectivul ”Documentație branșament și 

racord apă canal wc-uri publice în Municipiul Focșani”. Se suplimentează credite de 

angajament și bugetare cu suma de 8 mii lei pentru obiectivul ”Documentație 

branșament electric Calea Moldovei, amplasare cameră video”. Se suplimentează 

credite de angajament și bugetare cu suma de 10 mii lei pentru obiectivul 

”Documentație pentru sistem video cu circuit închis în Piața Unirii și Grădina 

Publică.  Se suplimentează credite de angajament și bugetare cu suma de 16 mii lei 

pentru obiectivul ”Cabine pază 2 bucăți”. Se suplimentează credite de angajament și 

bugetare cu suma de 2,74 mii lei pentru obiectivul ”Branșament pentru sistemul de 

irigații spații verzi, locuri de joacă strada Longinescu nr. 44”. Vă mulțumesc!” 

 Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc domnule 

consilier, dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot amendamentul domnului Radu 

Nițu” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu  și se aprobă 

cu 12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica,  Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și Bârsan Costel și 8 

abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca. 

Se supune la vot proiectul nr. 30 în integralitatea lui  și se adoptă cu 11 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica,  Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Emanuel Gonngu și 

9 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 495. 

Se propune o pauză de 5 minute! 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Sunteți de acord cu o pauză 

de 5 minute sau supunem la vot?” 

Se supune la vot pauza de 5 minute  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: Domnule Președinte au votat 6 

colegi din fața noastră pentru pauză așa că ceilalți suntem majoritari! Mulțumesc, 

trebuie să continuăm ședința!”  
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog frumos, supunem la 

vot! Maxim 5 minute!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Sunteți din nou în minoritate, 

domnii viceprimari nu au votat!” 

După pauză domnul Mihai Petruț nu a revenit în sală. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, haideți să reluăm 

ședința proiectul nr. 31” 

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

rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019. Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? Are 

cineva amendament la așa ceva?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este amendament!” 

Domnul Consilier Radu Nițu: ”Mă scuzați, la Art. 2 privind aprobarea 

virărilor de credite între capitole bugetare bugetului local se suplimentează capitolul 

învățământ cu suma de 37,5 mii lei astfel 9 mii lei pentru Liceul Tehnologic GG 

LONGINESCU la articolul ”Reparații Curente” și 7 mii lei pentru Grădinița nr. 13 

la articolul ”Alte cheltuieli de întreținere și funcționare”, 4 mii lei pentru  Grădinița 

nr. 16 la articolul ”Obiecte de inventar”, 17,5 mii lei pentru Colegiul Gh. Asachi la 

articolul ”Reparații Curente”. Se diminuează cu 37,5 mii lei la capitolul 

”Combustibil și energie” articol bugetar ”Subvenții pentru diferență de preț”. Se 

suplimentează cu 40 mii lei la bugetul Direcției de Asistență Socială la capitolul 

învățământ art Bugetar ”ajutoare sociale în natură” prin diminuarea cu aceași sumă 

la subcapitolul Asistență socială pentru persoane în vârstă articol bugetar ”ajutoare 

sociale în natură”. La art 3 privind aprobarea rectificării bugetului și instituțiilor 

finanțate integral/parțial din venituri proprii în bugetul Liceului de Artă Gh 

Tătterescu se suplimentează cu 0,5 mii lei veniturile din donații și sponsorizări se 

diminuează cu 0,5 mii lei alte venituri din prestări servicii și  alte activități! 

Mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă mai sunt și alte 

discuții? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu aș fi vrut să o rog pe doamna director 

economic a Primăriei Municipiului Focșani, Grosu, să prezinte principalele 

modificări propuse prin acest proiect de hotărâre” 
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Doamna director economic Carmen Grosu: ”Proiectul de hotărâre 

prezentat astăzi de dumneavoastră conține la Art. 1 suplimentarea cu 2 milioane de 

lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pentru proiectul European 

de reabilitare a energiei termice în Municipiul Focșani, etapa a II-a. Din acești 2 

milioane numai 140 mii sunt partea de finanțare a bugetului local, restul sunt surse 

de la bugetul statului și din bugetul Uniunii Europene. Autorizația de construcție a 

fost emisă, era necesară suplimentarea acestui buget pentru demararea lucrărilor.”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ca o paranteză doamna Grosu, deja astăzi 

eu am semnat ordinul de începere a lucrărilor cu data de 4 noiembrie, deci începând 

cu luni, se vor demara lucrările la acest proiect.” 

Doamna director economic Carmen Grosu: ”Da, da!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Întrebare: dacă proiectul acesta nu v-a 

trece ei vor putea demara lucrările?” 

Doamna director economic Carmen Grosu: ” Da, lucrările demarează în 

baza contractului de finanțare semnat și în baza bugetului deja aprobat, avem aici 

buget de 10 milioane de lei, numai că, urmare a autorizației de construire emise în 

acest moment s-au estimat că lucrările și posibilitățile de plată până la finele anului 

și implicit absorbția din partea noastră de la bugetul Uniunii Europene să se ridice la 

12 milioane de lei. Deci erau necesari și acești 2 milioane de lei pentru a putea să 

facem plăți și să cerem la rambursare bugetului Uniunii Europene. La art. 2 din 

proiectul de hotărâre este vorba de virări de credite bugetare între capitolele 

bugetare, legea spune că aceste virări de credite intră în atribuția, în sarcina aprobării 

de către Consiliul Local. Aici a fost analizată execuția bugetară  până la această data, 

s-au identificat cheltuielile neangajate și economiile astfel obținute s-au 

redirecționat, sunt propuse spre a fi redirecționate, în principal către învățământ. 

Dacă vă uitați în anexa prezentată, în tabelul prezentat din 1 milion 130 mii - 794 

mii sunt direcționați către învățământ în special pentru acoperirea cheltuielilor cu 

utilitățile până la finele anului, utilități care în acest moment nu sunt acoperite. Tot 

în acest proiect este vorba de 13 mii alocate pentru Creșe, 20 mii în Bugetul Direcției 

de Asistență Socială pentru a acoperi masa caldă și ceaiul pe care l-ați aprobat în 

hotărârea cu 1 Decembrie, 25 mii în Bugetul Țării Vrancei pentru acoperirea diurnei 

necesare deplasării în Federația Rusă tot aprobată în această ședință și 278 mii în 

bugetul Primăriei din care 178 mii sunt pentru acoperirea unei sentințe judecătorești, 

titlu executoriu pe care îl avem în bancă, 100 mii la capitolul transporturi. Următorul 

articol este vorba de rectificarea bugetul instituțiilor și activităților finanțate din 

venituri proprii unde unitățile de învățământ, în principal, obțin venituri din donații 

și sponsorizări, aceste venituri se pot înscrie în buget numai după încasarea lor și de 

aceea este necesară rectificarea însă aceste venituri din donații și sponsorizări se pot 
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utiliza numai pentru destinația pentru care au fost acordate. În principiu, aceasta 

este!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, vă mulțumesc! Ați spus de această 

sumă de 178 mii lei care este o sumă alocată pentru a acoperi un titlu executoriu. Vă 

rog să prezentați Consiliului Local care este riscul în care noi nu avem această sumă 

asigurată raportat la plata salariilor angajaților Primăriei.” 

Doamna director economic Carmen Grosu: ”Deja suntem în a 3-a lună, 

acest titlu executoriu este deja introdus în toate Băncile unde Municipiul, Primăria 

are deschise conturi. Conform Legii avem 3 luni la dispoziție pentru a onora acest 

titlu executoriu, în momentul acesta suntem în a 3-a lună care expiră, deci salariile 

din luna noiembrie sunt cu semnul întrebării, adică nu vom putea da decât după ce 

vor fi îndestulat acest titlu executoriu. După aceea, ca diferență vom plăti și salariile! 

Deci fiind titlu executoriu orice sumă disponibilă existentă în bancă va fi retrasă 

pentru îndestularea acestui titlu executoriu.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Concret! Pe data de 7 noiembrie veți avea 

posibilitatea să plătiți salariile la toți angajații?” 

Doamna director economic Carmen Grosu: ”Mai puțin 178 mii!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Și vom stabili din salariul cui tăiem, nu?  

Doamna director economic Carmen Grosu: ”Da, sau depinde ce bancă va 

fi mai rapidă ca să ne retragă!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am înțeles!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc! Domnule 

consilier Bîrsan vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc frumos! Domnule Primar, ne 

serviți aici o telenovelă așa, lacrimogenă, că vai nu mai au bani de salarii! Da când 

noi vă atrăgeam atenția dumneavoastră, nu mai aruncați cu banii în stânga și-n 

dreapta ca un nabab că vin vremuri grele! Un bun gospodar ...știți dumneavoastră la 

ce mă refer, aruncați cu banii și făceați sponsorizări și așa mai departe, fără să vă 

gândiți la angajații din Primărie! Inclusiv doamna Grosu pentru care eu am o stimă 

pentru doamna că e o profesionistă dar citez din scrisul doamnei – în condițiile în 

care încasările din venituri proprii ale municipalității se dovedesc a fi insuficiente 

pentru a susține, o grămadă de chestii aici, zice doamna, plecând de la cele prezentate 

mai sus se desprinde necesitatea prioritizării obiectivelor de investiții și 

dimensionarea sumei de împrumutat în strânsă corelare cu posibilitățile reale de 

finanțare  acestora – păi domnule Primar ...” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: “De unde citiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dintr-un document secret, de la Județ… 

domnule Primar vedeți dumneavoastră, în momentul în care dumneavoastră nu vă 

gândiți la proprii dumneavoastră angajați și acum veniți și spuneți și plângeți că nu 

aveți să le dați salarii? Păi trebuia să vă gândiți de la începutul anului, să chivernisiți 

banii și să fiți un bun gospodar! Că până la urmă primarul are acest rol, să fie bun 

gospodar! Nu să se distreze, să cheltuie vara și lasă că iarna vedem noi, precum 

greerele! Nu așa se face! Și purtați întreaga răspundere pentru ceea ce se întâmplă în 

Primărie domnule Primar! dumneavoastră personal! Pentru că și colegii noștri, dacă 

noi am încercat să îi convingem, să le arătăm lucrurile cum stau, dumneavoastră ați 

făcut ce ați făcut, i-ați mai chemat într-o pauză, i-ați aburit și au votat cum ați vrut 

dumneavoastră! Sunteți singurul răspunzător și vedeți dumneavoastră, sigur nu veți 

mai fi primarul Municipiului Focșani iar eu dau scris pentru asta și pun pariu! 

Dumneavoastră minați totul în urma dumneavoastră, ca după dumneavoastră război, 

secetă, otrăviți fântinile, dați foc! Asta faceți dumneavoastră acum! Mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Niciodată n-ați avut dreptate și mă bucur 

pentru chestiunea aceasta, dați-mi voie pentru că s-au făcut niște afirmații foarte 

grave aici, și vă pot spune cu tărie că sumele există pentru că există aceste sume, am 

propus alocarea lor, pentru că m-am zbătut să existe aceste sume, am primit ceea ce 

am solicitat! Și am spus mai devreme! Proiectul 28 prin care au fost alocate sumele, 

pardon 29 prin care au fost alocate sumele de la Guvernul Dăncilă, au fost 

repartizate! Și au fost repartizate tocmai pentru că nu noi suntem cei vinovați că 

uneori Guvernul mai și greșește, nu noi suntem vinovați că ni se pune în cârcă să 

plătim asistenții personali a persoanelor cu dizabilități! Nu noi suntem vinovați și nu 

eu pot să stabilesc o supraestimare a unor încasări din cote defalcate de impozit pe 

venit și din venituri propria realizate! Cu alte cuvinte, Bucureștiul a venit și a spus 

în felul următor! Domnilor, dumneavoastră veți face o încasare suplimentară de 3 

milioane 600 în cursul anului 2019 din impozite și taxe locale! Asta ce ar însemna? 

Cu alte cuvinte dacă traducem să înțeleagă toți cetățenii, ne-ar fi obligat să mărim 

cotele de impozite și taxe locale pentru ca să ajungem la aceste venituri! Ori eu nu 

am făcut acest lucru pentru că țin cu focșănenii! N-am încercat să fac nimic 

domnișoară, n-am schimbat, n-am propus nicio modificare de niciun impozit și nicio 

taxă locală din cele existente, rețineți, unu la mână, doi – cotele defalcate din 

impozitul pe venit au fost ….e o altă discuție aia și nu a fost… nu intră în același 

capitol! În ceea ce privește cotele defalcate din impozitul pe venit nerealizat, la fel a 

avut loc o supraestimare din partea bugetului. Din totalul de 21 milioane 909 mii lei 

care ne-au fost alocați de Guvernul Dăncilă noi am mai putut utiliza doar 15 milioane 

809 mii lei pentru că a trebuit întâi să rectificăm aceste nerealizări supraestimate de 

ei! Nu din cauza proastei noastre administrații! Iar ceea ce vorbim noi acuma este cu 
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totul și cu totul altceva! Am spus că există un titlu executoriu care titlu executoriu 

trebuie întâi onorat!  După ce îl vom onora ne va rămâne diferența de bani, și dacă 

vom avea suficienți bani vom putea plăti salariile integral la toți colegii din aparatul 

de specialitate al Primăriei Municipiului Focșani și din instituțiile subordonate. Iar 

aici, ceea ce am făcut noi, am făcut un alt lucru foarte bun, pe care iarăși nu vreți să-

l conștientizați, tot mulțumită Guvernului Dăncilă, am primit 13,3 milioane de lei 

pentru a acorda, pentru a susține continuitatea serviciului de alimentare cu energie 

termică! Și am avut banii necesari, din cei 13 milioane să ne acoperim subvenții și 

așa mai departe și am luat acest 1 milion 130 mii lei  de la subvenții și l-am alocat 

pentru a putea funcționa pe partea de învățământ și pe partea de celelalte cheltuieli 

care le are în special pe partea de învățământ și celelalte cheltuieli care sunt foarte 

mici pe la Direcția de Dezvoltare, pardon pe la Direcția de Asistență Socială, pe la 

Creșe, pe la Primărie! Faptul că ni s-au dat banii mai târziu am fost în situația în care 

a trebuit să deschidem procedura de insolvență a SC ENET SA dar pe de altă parte 

ne-a ajutat foarte mult! Dar banii nu au fost alocați! Și nu din cauza unei proaste 

gestiuni! Vreau să vă spun că dacă se va finaliza procesul de reorganizare, cu succes 

al SC ENET SA câștigul municipalității, nu al meu, câștigul municipalității va fi de 

cel puțin 20 milioane de Euro. Din totalul datoriilor care le înregiastrează în acest 

moment S.C ENET SA de 144 milioane, cel puțin 100 milioane lei, conform legii, 

deci nu altfel, conform legii vor fi șterse din obligațiile ENET-ului, care reprezintă 

20 milioane de Euro. Și asta datorită efortului pe care eu l-am făcut și care am știut 

exact cum să gestionez niște lucruri și am vrut să nu mai dăm bani în gaura neagră 

care se numea ENET  pentru că a fost neperformantă administrarea acestei societăți, 

cu ani mulți în urmă când s-au contractat niște credite neperformante și care au dus 

în jos și au adus în situația asta. Iar acum când noi avem prevăzuti niște bani în buget, 

îi repartizăm pentru a ne acoperi cheltuielile de funcționare ale școlilor, ale creșelor, 

ale Direcției de Asistență Socială pentru hrana caldă, pentru transportul local, nu 

dăm bani pe paranghelii, nu dăm bani pe nimic! Dacă dumneavoastră asta vreți să 

insinuați! N-am făcut anul acesta paranghelii de Zilele Focșaniului, nu vreau să fac 

nici de Revelion paranghelii! Am spus doar atât! Ne întâlnim în Piața Unirii, bem o 

șampanie, ciocnim un pahar de șampanie, un foc de artificii și cel mult invităm Țara 

Vrancei să cânte La mulți ani! Vă mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc! Domnule 

consilier Bîrsan vă rog!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc! Domnule Primar, după cum 

spuneți înclin să cred că v-a venit mintea la cap dar totuși am mici rezerve, vedeți 

dumneavoastră în ceea ce spuneți cu acest buget și mai ales cu acest ENET. Domnule 

Primar am repetat de nu știu câte ori aici, în Consiliul Local, și nu vreți sub nicio 

formă să pomeniți dumneavoastră! Legea 196 da? Păi acea lege, chiar vroiam să o 
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întreb pe doamna Grosu, nu pot eu să o întreb, dacă permite domnul Președinte, că 

nu mai rețin exact când intră în vigoare acea Lege. Din cunoștințele mele la anul sau 

peste 2 ani! Păi și acea Lege spune clar că subvențiile, deci e Lege deja votată, 

subvențiile vor dispărea pentru ENET, și nu numai ENETUL nostru, și altele, cum 

s-or numi ele, da? Și vor primi subvenții punctual, cetățenii care au nevoie de acest 

lucru și care au venituri per membru sub 600 lei. Și vă întreb și eu : care membru de 

familie are în ziua de astăzi sub 600 lei? Deci subvențiile practic vor dispărea! Și 

atunci ENET-ul va fi nevoit să vândă produsul lui, energia termică la prețul de 

producție! Care preț de producție va ajunge probabil în casa cetățenilor cu 2 camere 

undeva la 800 – 900 lei întreținere ori e un lucru care nu poate fi suportat și cumva 

va trebui făcut ceva cu acest ENET. Dumneavoastră preferați să pompați tot timpul 

bani, exact cum mi-ați luat vorba, în această gaură neagră, fără să găsiți o rezolvare, 

cum au făcut omologii dumneavoastră din Buzău, din Galați și-au rezolvat 

problemele! Un gospodar trebie să facă ceva când vede că banul se duce, ca supt ca 

apa de un burete, faceți ceva domnule și să nu mai aruncăm banii aiurea! Ăsta e 

rostul și rolul dumneavoastră! Cred că e ceva politic de o țineți așa!”   

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, eu sunt și vă dau 

dreptate și nu este politic, haideți să vă explic! Vă dau perfectă dreptate! Eu dacă aș 

fi fost primar în 2005 – 2006 când s-a pornit la drum cu reabilitarea sistemului de 

încălzire termoficare centralizat nu aș fi pornit la acest drum! Nu aș fi pornit la acest 

drum și vă spun și de ce – pentru că nu s-a făcut o reabilitare integrală imediată a 

întregului sistem! S-a făcut etapizat! Am intrat într-o horă din care nu mai putem 

ieși! Și v-am mai explicat și cu alte ocazii! Eu sunt perfect de acord cu 

dumneavoastră! Dacă mă întrebați pe mine personal, Cristi Misăilă, vă pot spune cu 

mâna pe inimă că eu aș fi renunțat astăzi la sistemul de termoficare centralizat ...!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Faceți-o domnule!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu pot să o fac pentru că expun Primăria 

Municipiului Focșani și Municipiul Focșani la niște riscuri enorme! Au fost alocați 

bani și a fost finalizată prima etapă a unui proiect pe fonduri europene de 34 de 

milioane de euro iar, noi suntem încă în perioada de supervizare, și în continuare 

avem obligația să continuăm celelalte etape! Dacă eu sistez procesul acesta, riscăm 

să dăm toți banii înapoi la Uniunea Europeană și mai mult decât atât Uniunea 

Europeană să ne spună pas la orice alt proiect pe fonduri europene! Este o horă în 

care s-a intrat de foarte mult timp și nu mai putem ieși! Dacă noi alegem acest lucru 

trebuie să ne asumăm că vom spune pas tuturor investițiilor din fonduri europene și 

la acest moment, cu toate criticile care mi-au fost  aduse, sunt proiecte în valoare de  

90 milioane de Euro cel puțin pregătite din care sunt cel puțin 15 contracte de 

finanțare semnate, nu am acum valoarea dar v-o pot da în curând, valoarea exactă a 
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contractelor cu finanțare semnate care sunt deja în etape diferite de pregătire pentru 

a fi implementate! Unele dintre ele chiar se implementează! Ori eu c ear fi trebuit să 

fac acuma? Să spun da, renunțăm la sistemul centraliat de încălzire, dăm banii inapoi 

35 milioane de Euro, nu știu de unde, la Uniunea Europeană, lăsăm toți focșănenii 

în frig …  ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu domnule primar, nu așa trebuia să 

faceți!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dați-mi voie o secundă! Păi cum să fac 

altfel dacă asta am moștenit? Asta am găsit aici!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, acuma dumneavoastră 

o lungiți așa dar eu vă spun...!  

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu o lungesc așa, eu vă spun adevărul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dumneavoastră spuneți așa: noi suntem 

într-o groapă, acum ne mai săpăm singuri încă un rând de hârleț, da? Ca să ne ducem 

și mai jos! Păi domnule Primar dacă dumneavoastră ați aprobat acel proiect de 15 

milioane de Euro în care reabilitați acele, sau 17 milioane de Euro, reabilitați rețele 

termice din cartierul Bahne...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ne obligă prin proiect!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu vă obligă nimeni domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ei, cum nu?!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu vă obligă nimeni, păi dumneavoastră, 

uitați suntem aici și înregistrările merg și o să discutăm, ENET-ul nu are cum să 

supraviețuiască domnule primar, absolut deloc!  Calea lui e sigură! I s-a pus cruce! 

Bun, în momentul în care ENET-ul nu va mai putea fi susținut, pentru că nu o să mai 

aveți voie, nu va mai avea voie nici măcar Guvernul să-i dea subvenții, acești 15 

milioane sau 17 care i-ați luat deja dumneavoastră și faceți investiții, îi veți da și pe 

ăștia pe lângă cei 30 care ați dat mai înainte! Păi ce facem? Ne înglodăm, ne 

înglodăm, mergem tot în jos? Da haideți, faceți ceva, cereți sfaturi la omologii 

dumneavoastră, v-am spus de la Buzău, tot PSD-iști sunt și ei! De la Galați! Ei au 

rezolvat problema! Nu vă dau eu sfaturi!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu au proiecte accesate pe fonduri 

europene, sunt doar 9 municipii reședință de județ din țară care au accesat aceste 

proiecte, au intrat în acest proiect, domnule consilier nu înțelegeți? Restul au luat 

decizia clară să nu finanțeze investiții în acest domeniu! Cum a fost Galațiul de 

exemplu! Galațiul a spus clar! Nu au intrat în proiect, au dat 7 mii lei sau nu știu cât 
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a dat pentru fiecare apartament, să-și pună centrală proprie punct. Dacă eram în 

situația în care nu eram într-un angajament în fața Uniunii Europene, vă spun sincer 

că aceeași decizie o luam și eu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, o singură întrebare și 

am încheiat, că nu-i frumos să monopolizăm noi discuția, în cazul în care acea lege 

va intra în vigoare și sigur va intra în vigoare și nu veți mai primi subvenție, ENET-

ul nu v-a mai primi subvenție, ce veți face? Dacă toată lumea se va debranșa că nu 

va mai putea să suporte costul la căldură! Ce veți face domnule Primar?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Suntem români și întotdeauna avem 

soluții!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Am înțeles! Schimbăm 100 Euro!” 

Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vindem centralele și le 

punem gratis cetățenilor care nu au centrale!!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă spun eu ce se va întâmplă! Va veni 

Uniunea Europeană și va spune foarte clar! Și cei cu centralele de apartament care 

poluează în acest moment, vor avea o taxă foarte ridicată! Deja există un document 

al Băncii Mondiale în care spune foarte clar că poluarea generată de centralele de 

apartament este mult mai mare decât poluarea generată de o centrală termică de 

încălzire centralizată!  

 Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Soluția care e? Mergem pe 

curent?!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Îmi pare rău că nu e Dl. Imireanu aici, că 

dânsul era mai ...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă arat studiul care l-am citit!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Tare aș vrea să-l văd și eu, probabil l-ați 

luat după internet! Domnule Primar, ENET-ul, așa cum este el modernizat, are un 

randament de 73%! Nu poate depăși acest randament! Nu poate, nu are cum! O 

centrală de apartament, eu nu fac acum apologia centralelor, fiecare face ce vrea, nu 

are 99% cum scrie în cărți, că și acolo e abureală, dar depășește 93-94%. Păi între 

93-94% și nu are nici director, nu are nici secretară și nici portar centrala!  Deci nu 

are cum! Poluarea care o face ENET-ul e la fel de mare ca toate celelalte! Numai că 

e undeva mai sus și o dăm la alții!” 

   Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc! Domnișoara 

Dimitriu!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc și mă scuzați!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule 

Președinte, haideți ca să sintetizăm puțin, și domnule Primar, dumneavoastră știți 

prea bine că grupul consilierilor Partidului Național Liberal v-a atras atenția de 

nenumărate ori când ați încercat, ca inițiator de proiecte, să nu aprobați etapa a II-a 

că ENET- ul, cum a spus și domnul consilier Bârsan, este o gaură neagră și că oricum 

soarta lui va fi la cimitir! 2 aduceți-vă aminte domnule Primar, că ați făcut o pasiune 

în a externaliza toate serviciile, și aici mă refer la Direcția de Dezvoltare și Servicii 

Publice Focșani, care pe bani puțin, se ocupa de iluminatul Municipiului Focșani, de 

parcări, de salubrizarea stradală, dumneavoastră ați externalizat iluminatul pe nu mai 

puțin de 40 miliarde de lei. Și acum sunteți în imposibilitate, se schimbă un bec cu 

2 mii lei. Parcările, vă vine o redevență, dați-mi voie să vorbesc că eu nu v-am 

întrerupt! Domnule Primar, eu nu v-am întrerup și vă rog frumos să mă ascultați! 

Parcările veneau la bugetul local, erau bani pe care principalul ordonator de credite 

îi putea gestiona în diverse alte lucruri! Iacătă că deja ați sărăcit bugetul și vă vine o 

simplă redevență pe care domnișoara acolo prezentă, nici nu v-ați recomandat cine 

sunteți, vorbea că nu, că nu este adevărat! Ba da, este adevărat, salubrizarea stradală, 

la fel, la Direcția de Dezvoltare se făcea pe nu știu 2 miliarde pe an, era oricum o 

sumă foarte mică, vorbesc de lei vechi, acum ați externalizat pe 8 miliarde de lei, 

deci gândiți-vă că este aproape de 3 ori mai mult! Asta vine din pricina faptului că 

dumneavoastră nu sunteți un bun gospodar! Și ca principal ordonator de credite, nu 

ați știut să vă faceți treaba!”   

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc și eu!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cred că iarăși bateți câmpii și faceți niște 

afirmații care cred că va trebui să le dați răspuns și într-o altă ipostază, în instanță! 

În primul rând 2 mii lei niciodată nu se schimbă un bec în Municipiul Focșani, asta 

este luată din poveștile dumneavoastră din campaniile de denigrare făcute de PNL. 

Doi la mână, faptul că s-a externalizat serviciul către CUP SALUBRITATE de 

salubrizare stradală, nu înseamnă numai simplu măturat, înseamnă și dezăpezire, 

înseamnă și măturat stradal, înseamnă o mai bună curățenie a Municipiului Focșani! 

Dacă stăm și facem un sondaj de opinie, în rândul cetățenilor, și îi întrebăm care este 

părerea dumnealor cu privire la modul cum se realizează în acest moment curățenia 

în Municipiul Focșani, pe străzi, o să vedeți și vă pot demonstra că avem acel raport 

care urmează să vi-l punem la dispoziție cu privire la salubrizare, o să vedeți gradul 

de satisfacție a crescut enorm pentru că s-a adoptat.. 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule primar nu ne 

interesează rapoartele, ne interesează ce este în teren, este mizerie pe orice stradă!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”E mizerie dumneavoastră în fața casei 

doamnă!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră nu circulați pe 

jos?  

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Este în fața casei!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră nu circulați pe 

jos în acest oraș?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Nu, eu circul pe sus!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Este un oraș mizerabil, 

scuzați-mă!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Haideți să vedeți ce spun cetățenii care vin 

și ne vizitează, ați venit vreodată măcar, din bun simț, în calitate de consilier și 

reprezentant al municipalității, la invitația care v-am făcut-o de atâtea ori când au 

fost delegații străine? Să vedeți ce opinii au cei care au vizitat de mai multe ori acest 

oraș? 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar nu ne-ați invitat! ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Ba v-am invitat dar n-ați venit! Este 

problema dumneavoastră! Da! De zilele Focșaniului v-am invitat și n-ați fost 

prezenți!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule Primar, gata!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Iar ceea ce înseamnă că dumneavoastră 

vreți să faceți acuma o întreagă divagație și dezinformare pentru faptul că eu 

gestionez prost acest buget este opinnia simplă a dumneavoastră și a PNL-ului pentru 

că numai cu asta v-ați ocupat tot timpul, să dezinformați cetățenii! Dar cetățenii să 

știți că sunt mult mai mulțumiți decât erau în 2016 și eu am curaj să ies pe stradă, 

alături de dumneavoastră să întrebăm cetățenii să vedem ce opinii au, dar fără să 

influențați negativ dumneavoastră, numai dacă vă uitați la ei și gata s-au influențat 

negativ, pentru că aveți așa, o aura negativă!    

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog, haideți să supunem 

la vot, deja s-a întârziat mult la acest proiect!” 
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Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu și nu se 

aprobă cu 19 abțineri.  

Se supune la vot proiectul nr. 31 în integralitatea lui și nu se aprobă cu 19 

abțineri.  

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Mulțumesc colegilor din Consiliul Local 

PSD, văd că în continuare se merge pe o comandă politică, pentru a mă executa…”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule Primar, vă rog 

frumos, nu vă execută nimeni!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Domnule Președinte, este dreptul meu să o 

spun, și o spun cu mâna pe inimă! Acest vot este dintr-un singur motiv! Pentru că nu 

vreau să fac petrecere de Revelion! Să știe foarte clar focșănenii! Vreau doar să 

închinăm un pahar de șampanie în fața cetățenilor, cu cetățenii și pentru cetățeni!  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Să știți că nu am întrebat 

cetățenii! Poate își doresc într-adevăr o petrecere!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”E problema dumneavoastră domnule 

consilier că ați întrebat sau n-ați întrebat!” 

 Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu trebuie neapărat să 

acuzați, să spuneți lucrurile astea!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Eu știu dedesupturile acestei decizii!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Pe mine nu mă 

interesează!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Iar atitudinea dumneavoastră împreună cu 

viceprimarul Iorga și cu toți ceilalți consilieri, să vă fie rușine! Eu vreau să vă spun, 

din momentul ăsta mă dezic de dumneavoastră! Vă mulțumesc! Puteți să faceți de 

azi înainte ceea ce doriți! Eu fac pentru focșăneni ceea ce trebuie! Ceea ce mi se 

cere! Nu putem să cheltuim la nesfârșit banii din bugetul local pentru paranghelii! 

Și vreau să pun punct!” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”Domnule Primar, nu sunt de acord cu 

dumneavoastră!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Am dat bani pentru școli, n-ați fost de 

acord să votați cheltuielile pentru funcționarea școlilor oameni buni! N-ați dat bani 

pentru cantina bătrânilor! N-ați dat bani pentru asta!”  
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Domnul consilier Marius Iorga:  ”Domnule Primar știți foarte bine că nu s-

a votat din alte motive, nu de paranghelii și de ce spuneți dumneavoastră! ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Din acest motiv s-a sabotat!” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”Nu mai încercați să acuzați! Faceți niște 

acuzații foarte grave!” 

 Primar Cristi Valentin Misăilă:” Din acest motiv! Nu este niciun fel de 

problemă!  

Domnul consilier Marius Iorga:  ” ..foarte grave și nu este corect!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Vă spun foarte clar! Vă opuneți, în primul 

rând funcționării acestui oraș!” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”La început ne-ați amenințat că nu ne dați 

salariile, nu le dați domnule primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Păi n-am de unde să vă dau domnule 

salariile!”  

Domnul consilier Marius Iorga:  ”..nu să spuneți că facem paranghelii și de 

unde știți că oamenii nu vor să se distreze? I-ați întrebat?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Dar se pot distra! Dar toată lumea se 

distrează! Am spus că avem Ansamblul Folcloric Țara Vrancei care poate să facă!”  

Domnul consilier Marius Iorga:  ”E ușor să aruncați cu cuvintele, știu!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă:”Bine! Faceți ceea ce considerați și ceea ce 

vi se comandă!” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”..dar nu e corect să-i jigniți pe toți! Ziceți 

că vă deziceți de noi, de ce?” 

 Primar Cristi Valentin Misăilă:” Pentru că nu suntem în asentimentul…” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”…am fost, suntem și vom fi alături de 

dumneavoastră!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Nu văd!” 

 Domnul consilier Marius Iorga:  ”…sunt niște reguli!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Nu văd! Regulile sunt făcute de alții! Nu 

sunt făcute de dumneavoastră, cu conștiința dumneavoastră! Vreau să spuneți 

dumneavoastră atât…” 
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Domnul consilier Marius Iorga:  ”Sunt făcute să le respectăm!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Vreau atât să spuneți domnule viceprimar 

Iorga, vreau să spuneți cu mâna pe inimă, sunteți mândru pentru ce ați votat astăzi? 

Acum!” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”Ca să vă spun sincer, dacă era după mine, 

mai erau câteva care nu vi le votam, să știți!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:” Bine! E opinia dumneavoastră!” 

Domnul consilier Marius Iorga:  ”Ăsta este încă un motiv pentru toată lumea 

și vrem să se înțeleagă că votăm liberi și cu conștiința împăcată, nu așa cum spune 

domnul Primar împinși de la spate!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă:”S-a văzut!” 

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

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Piețelor Focșani S.A. 

pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul nr. 32  și nu adoptă cu 10 voturi ”pentru” din partea 

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu 

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule secretar vă rog să consemnați 

rezultatul votului și să trecem mai departe.” 

Secretarul al Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Asta am 

și spus, domnule, 10 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul nu a fost aprobat și am 

sesizat absența în sală a domnului consilier Petruț.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, dacă 

mai vreți 5 minute pauză, ne-am obișnuit, puteți să luați...” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Da, asta e... nu-i glumă, 

deci nu v-am, n-am oprit că voiam eu să opresc. Chiar nu am observat.... ați văzut că 

de aia am și zis... 20 și după aia mi-a spus 19 și... cine lipsește...Bun...” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 33 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Focșani pe anul 2019 și 

estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dacă sunt discuții... nu profitați acum că nu mai este și să nu votați niciun 

proiect... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 33, și nu se aprobă cu 10 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana și 9 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase 

Neculai și Filimon Ionuț. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 34 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli al PARKING Focșani S.A. pe anul 2019 și estimat pe 

următorii 2 ani, Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 34, și nu se aprobă cu 10 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana și 9 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase 

Neculai și Filimon Ionuț. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 35 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate în anul 

2020 și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de 

către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 35, și nu se aprobă cu 10 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana și 9 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase 

Neculai și Filimon Ionuț. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 36 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață de 20,00 mp situat în Focșani, str. Revoluției 
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nr. 19, bl. P3, județul Vrancea, T. 205, P.%11228 ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, către domnii Ștefan Constantin și Mirela; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 36, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 496. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 37 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață totală de 28,00 mp situat în Focșani, str. Bucegi 

nr. 26, județul Vrancea, T. 193, P.%10651 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnii Nicolae George Gabriel și Nicolae Corina; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 37, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 497. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 38 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață totală de 15,00 mp situat în Focșani, str. Mihail 

Kogălniceanu nr. 25, bl. 10, județul Vrancea, T. 164, P.%8482 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea EUR 

PRODIMPEX SRL reprezentată de doamna Moise Elena; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 38, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 498. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 39 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit 

a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 32,00 mp 

situat în Focșani, str. Cotești nr. 13 bis, T. 108, P. 5707, 5708, 5762/1, către 

SDEE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 39, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 499. 
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Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 40 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu 

titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 6,42 mp situat în Focşani, str. 

Timotei Cipariu nr.4, bl.4, adiacent apartamentului nr.2, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea domnilor Cîrlioru Pavel 

și Elena; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 40, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 500. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 41 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 

strecurate în art. 9 din anexa la HCL nr. 396/2019 privind aprobarea 

regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca 

obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 41, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 501. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 42 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... înțeleg că este un amendament... 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Da... la art. 1 se completează și va avea 

următorul conținut, art. 1 Completarea anexei nr. 2 la HCL nr.59/2007, privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare, după cum umează, L 201 un loc 

de parcare strada Dorului, între blocurile 4 și 10, din strada Peneș Curcanul, nr. 10-

14, din Bulevardul Independenței, nr. 1b și 3b, din strada Greva de la Grivița și 

proprietăți particulare cu nr. de 19 locuri de parcare marcate conform anexei la 

prezentul proiect de hotărâre. Aceste locuri de parcare vor putea fi închiriate 

începând cu data de 1.01.2020. Vă mulțumesc și aș vrea să mai spun ceva. Aș ruga 

cei care întocmesc aceste proiecte de hotărâre să avem grijă că-s foarte multe 
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amendamente, eu știu că este necesar să avem amendamente, dar parcă trebuie un 

pic mai multă atenție când întocmim un proiect de hotărâre.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc, domnule 

consilier. Dacă mai sunt și alte discuții... dacă mai are cineva amendamente... nu mai 

are nimeni...” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu și nu se aprobă 

cu 10 voturi pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu 

Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana și 9 

abțineri din partea următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, 

Bîrsan Costel, Tănase Neculai și Filimon Ionuț. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 42 fără amendament și nu 

se aprobă cu 10 voturi pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, 

Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana 

și 9 abțineri din partea următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, 

Bîrsan Costel, Tănase Neculai și Filimon Ionuț. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 43 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 

381/2015 privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii, din proprietatea publică a municipiului Focșani în proprietatea 

publică a statului; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 43, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 502. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 44 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției 

pentru un număr de 3 (trei) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea 

nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri 

locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț. 

Dacă sunt discuții...  



101 
 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 44, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 503. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 45 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind a două schimburi de locuințe ANL 

situate în Focșani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului Sud, 

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, 

consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 45, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 504. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 46 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu 

persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 386/2019 privind aprobarea listei 

de priorități; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai 

Petruț. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 46, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 505. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 47 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative 

situate în str. Lăcrămioarei bl. D, ap. 01, Mîndrești-Focșani, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu și 

repartizarea acesteia domnului Drăgan Marian; Inițiatori, consilieri locali  

Drumea Alina Ramona, Radu Nițu. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 47, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 506. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 48 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a 

apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 16 înscrisă în 

CF 51888-C1-U10 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U15 UAT 



102 
 

Focșani către domnii Dumitriu Victor Aurelian și Dumitriu Iulia; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 48, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 507. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 49 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea anexi nr. 1 si 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism a municipiului Focșani și a regulamentului de organizare și 

funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 49 și nu se aprobă cu 10 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana și 9 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase 

Neculai și Filimon Ionuț. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 50 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 185/2014 privind aprobarea 

regulamentului privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, 

deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 50, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 508. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 51 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 186/2014 privind aprobarea 

înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public pentru desfășurarea 

activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 51, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 509. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 52 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind 

desfășurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase 

adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... Vă rog domnule consilier... 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Am și aici un amendament și anume alin 

2 la art 25 se modifică și va avea următorul conținut... premiile vor fi acordate astfel, 

locul I suma echivalenta cu impozitul aferent clădirii, în procent de 100% dar nu mai 

mult de 10.000, locul II suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii în procent de 

75%, dar nu mai mult de 7.500 lei, locul III suna echivalentă cu impozitul aferent 

clădirii, în procent de 50%, dar nu mai mult de 5.000 lei. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc domnul 

consilier, dacă sunt și alte discuții... 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 52, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 510. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 53 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului nr. 60213 din 21.06.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea atragerii în 

intravilan a suprafeței de 5750,0 mp construire atelier reparații camioane” –

Focșani, Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 55638, 57299, pe 

terenurile în suprafață de 12508,0 mp din care suprafață de 5750,0 mp este 

propusă pentru a fi atrasă în intravilan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 53, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 511. 



104 
 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 54 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru reglementare 

drum acces pe teren C.F. nr. 61771 (MapN), la ansamblul rezidențial” –Focșani, 

intravilan, nr. cad. 61771, pe terenul în suprafață de 2604,0 mp; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 54, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 512. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 55 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese 

pentru străpungere strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr. 

cad. 61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 

10.740,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 55, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 513. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 56 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului nr. 75200 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ Reglementări funcțiuni și accese 

pentru străpungere strada Cuza-Vodă – centura ocolitoare” –Focșani, 

intravilan, Cuza Vodă, nr. cad. 516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe 

terenurile în suprafață de 16.415,70 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 56, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 514. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 57 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de 

teren dintre Municipiul Focșani și Societatea Metale Internațional SRL 

reprezentată  de Resmeriță Valentin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 57, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 515. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 58 al 

ordinii de zi- modificat, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării 

investiției prin cofinanțare pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de 

distribuție gaze naturale în Cartierul Mândrești, Municipiul Focșani, Județul 

Vrancea”. 

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 58, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 516. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 59 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață de 12 mp situat în Focșani, strada Câmpului, 

nr. 6, Județul Vrancea, tarlaua 156, parcea 7986 ce aparține domeniului Privat 

al Municipiului Focșani, către domnul Borș Gheorghe.  

Dacă sunt discuții...  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 59, și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 517. 

Se supune atenției consilerilor locali adresa Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice nr. 113990/MDRAP/2019. 

Secretarul al Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă 

spuneam nu ceva mai devreme, ci mult mai devreme... la apariția Ordinanței 57, 

privind Codul Administrativ, instituția Aparatului Propriu de Specialitate a 

Consiliului Local a dispărut, fiind abrogate expres... Ordonanța 35, precum și Legea 

193 care reglementează activitatea, modul de organizare și funcționare a Consiliului 

local. Văzând acest lucru, am făcut o corespondeță cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice să vedem care este viziunea lor în astfel de 

situații și răspunsul l-ați citit ceva mai devreme. Acum... era datoria noatră să vă 

informăm cu privire la faptul că nu mai există... și v-am adus în atenția 

dumneavoastră această adresă... vă rog...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc, domnule secretar... în comisie 

am mai purtat noi un dialog în ceea ce privește această adresă, dar dacă o citim cu 

atenție, adresa respectivă spune așa... considerăm că aceeași autoritate (Consiliul 

Local) are obligația legală de a decide cu privire la posturile respective. Păi... dacă 
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noi avem dreptul să decidem, păi haideți să decidem... deci... din punctul meu de 

vedere...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar citiți până la capăt fraza, care 

nu mai au temei legal pentru a fi menținute în statul de funcții al Consiliului Local.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Da, domnule primar, o secundă, stați un 

pic... deci... legiuitorul, prin această ordonanță a omis probabil intenționat sau nu, 

nu putem ști... a omis să specifice, să precizeze ceea ce se întâmplă cu aparatul de 

lucru al Consiliului Local... păi un Consiliu Local nu poate să fie doar compus din 

consilieri... mai acum nu știu cât, dumneavoastră și domnul secretar ne-ați dat în 

judecată că n-am votat, sau că ne-am abținut la un proiect de-al dumneavoastră... și 

eu am propus un avocat pentru apărare, dumneavoastră ați spus nu că există doamna 

Pascaru în măsură să apere Consiliul Local. Păi dacă doamna Pascaru îi faceți 

dumneavoastră drum nu știu pe unde... cine mai apără Consiliul Local sau 

eventualele divergențe între Consiliul Local și alte entități? Cum mai poate fi 

reprezentat....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem serviciul juridic în cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Focșani și aparatul, specialiștii 

din cadrul Serviciului juridic pot asigura serviciile juridice în instanță și pentru 

Consiliul Local... este o lege, domnule consilier... este o Ordonanță aprobată de 

Guvernul României care trebuie pusă în aplicare. Eu vă întreb atât.. dumneavoastră 

trebuie să vă asumați și trebuie să spuneți și din ce surse veți achita salariul celui 

care va fi angajat al Consiliului Local...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Da, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă aveți temei legal... eu îl 

întreb pe domnul viceprimar Mersoiu dacă dumnealui, citind aceste rânduri, având 

în vedere că eu i-am delegat atribuțiile mele de ordonator principal de credite, va 

mai putea să mai semneze un ordin de plată pentru a plăti salariul celui care 

dumneavoastră stabiliți că este în continuare angajatul Consiliului Local...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar, atenție.. noi Consiliul 

Local suntem legislativul acestui municipiu. Păi nu poate legislativul acestui 

municipiu să se subordoneze aparatului Primarului. Nu se poate executivul să 

comande legislativul. Legislativul, noi, Consiliul Local trebuie să avem un aparat 

propriu care să ne deservească...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă aveți indemnizații, puteți 

plăti din indemnizații orice serviciu doriți dumneavoastră...” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar lăsați-mă un pic... am 

mai avut noi niște discuții în ședințele trecute vizavi de iarăși o anomalie că doamna 

Pascaru era notată sau activitatea dânsei primea calificativ de la domnul secretar și 

de la dumneavoastră... păi dânsa fiind angajata Consiliului Local, muncind practic 

la noi, la Consiliul Local cum poate fi notată și apreciată de altă entitate? Nu mi se 

pare deloc corect...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca la orice proiect de hotărâre se 

face un punct de vedere al specialiștilor... și raportul respectiv a fost tot un punct de 

vedere. Dumneavoastră ați stabilit evaluarea...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar, ați văzut unde v-au dus 

specialiștii la care faceți dumneavoastră referire mereu. Lăsați specialiștii că și 

specialiștii poate fac și ei ce le sugerați de la județ, cine știe... Haideți să facem ceea 

ce trebuie făcut ca Consiliul Local să aibă personalul lui propriu... păi ce fac dacă a 

nevoie, nu știu de o chestie... de o hotărâre sau mă rog de un alt document... la cine 

mă duc să...?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna director economic, vă 

rog frumos să lămuriți...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu e corect... deci încă o dată, Consiliul 

Local este legislativ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu n-am nimic împotrivă... eu 

sunt de acord cu dumneavoastră să aveți nu un consilier, un aparat de specialitate 

format dintr-un singur angajat, să aveți 20, dar haideți să găsim forma legală prin 

care să putem achita serviciile acestuia pentru că în acest moment conform 

Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, nu mai avem temei 

legal... scrie foarte clar, negru pe alb. Răspunsul dat de Ministerul Dezvotării care 

gestionează și îndrumă activitatea UAT-urilor.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar, dumneavoastră sunteți 

artist în finațe. Rezolvați problema.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-am cum s-o rezolv atât timp 

cât considerăm că aceeași autoritate Consiliul Local are obligația legală de a decide 

cu privire la posturile respective, care, în prezent nu mai au temei legal pentru a fi 

menținute în statul de funții al Consiliul Local, dacă îmi spune că nu mai au temei 

legal... o lege organică, noi facem o lege pe plan local, faceți un amendament... faceți 

un proiect de hotărâre, pregătiți-vă și prezentați și de unde plătim...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”M-ați acuzat că am citit jumătate. 

Dumneavotră de ce citiți numai jumătate. Că am citit integral. Aici spune considerăm 
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că aceeași autoritate Consiliul Local are obligația legală de a decide cu privire la 

aceste posturi. Care-i problema? Jumate spune ca mine, jumate spune ca 

dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Grosu, vă rog frumos, 

dați un răspuns din punct de vedere tehnic...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Stați o secundă, dar, domnule Primar, dacă 

această ordonanță nu va trece de Curtea Constituțională că este atacată de Avocatul 

Poporului la Curtea Consitituțională, dumneavoastră dați un om afară, 

dumneavoastră vă jucați cu viitorul unui angajat. Nu ar trebui să vă gândiți bine la 

așa ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, astăzi tot în 

cadrul ședinței a mai fost un proiect de hotărâre cu privire la modificarea 

organigramei Direcției de Dezvoltare, ca s-o spunem și pe asta dreaptă ca s-o 

înțelegeți. Amendamentul propus de către domnul consilier Radu Nițu a fost tocmai 

pentru a se crea posibilitatea ca doamna Pascaru să solicite transferul pe un post 

similar cu pregătirea dumneaei la DDSP, pentru a nu rămâne această colegă pe 

drumuri, e simplu.  

Deci eu am căutat înainte soluția și am găsit-o și am avut o discuție cu 

dumneaei, dar văd că dumneaei nu a înțeles cum stau lucrurile. Deci i-am oferit o 

variantă în ideea în care dacă se va desființa acest post are dreptul să solicite un 

transfer conform legii, să se transfere pe un alt post de o pregătire similară și de 

aceea am făcut acel amendament pentru a avea un post cu pregătire de studii juridice 

gradul I, la Direcția de Dezvoltare unde era tot constractulă. Dacă era funcționar 

public în aparatul de specialitate al Consiliului Local puteam s-o transferăm în 

Primăria Municipiului Focșani, tot ca funcționar public, dar nu se poate pentru că e 

constractual DDSP are angajați contractuali și atunci legea și Codul Muncii îi 

permite să solicite transferul pentru că deocamdată noi acum, atenție, n-am propus 

desființarea acestui post, eu am venit doar să vă aduc la cunoștință ceea ce spune 

Ministerul Dezvoltării, ce spune Codul administrativ, ca dumneavoastră să decideți 

în consecință, dar în același timp i-am oferit și o alternativă, în eventualitatea în care 

astăzi sau la următoarea ședință veți decide că acest post trebuie desființat ca 

dumneaei să aibă o variantă de a alege.  

Aici vreau să ajung... trebuie să vă gândiți foarte clar cum veți stabili 

dumneavoastră și aici am rugămintea la doamna director să ne spună dacă există 

vreo posibilitate legală în acest moment să mai achităm cheltuielile cu personalul 

angajat al Consiliului Local...” 
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Director Direcția Economică, Doamna Carmen Grosu: „Deci, Codul 

administrativ nu mai conține noțiunea de Aparat de specialitate al Consiliului Local, 

Aparatului de lucru al Consiliului Local... în acest sens a fost emisă și adresa 

Ministerului Administrației pentru care noi am, la care am cerut lămuriri tocmai 

pentru a nu avea alte discuții Ministerul s-a pronunțat în sensul în care ați văzut și 

dumneavoastră adresa, la momentul la care se va veni cu plata statului de plată 

aferent acestui salariat, nu se va mai putea exercita viza de control financiar 

preventiv propriu, care trebuie să analizeze și să inventarieze inclusiv baza legală și 

asigurarea surselor de finanțare pentru plata acestui post.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu va mai acorda această viză și 

ajungem în situația în care nu putem să plătim salariul persoanei respective și eu nu 

și nimeni cred că nu-și permite vreodată să forțeze pe cineva să încalce legea. Deci 

eu zic că cea mai bună soluție temporară până când se va elucida problema, este ca 

doamna Pascaru să solicite transferul pe acest post care astăzi a fost creat în cadrul 

Direcției de Dezvoltare pe post de studii juridice și după aceea, dacă dumneaei nu-i 

convine acolo poate să se înscrie oricând oriunde la un alt concurs, sau dacă există 

posibilitatea tot legală și am discutat cu serviciul personal și de la noi și de la DDSP, 

tot în codul administrativ de această ne dă posibilitatea ca toți funcționarii din cadrul 

Direcției de Dezvoltare pe partea de servicii publice să devină funcționari publici, 

deci există posibilitatea ca ulterior să venim cu noul proiect de hotărâre prin care să 

propunem ca toți angajații tesa care fac munca unui funcționar public, dar ei sunt 

contractuali, sa-i transformăm în funcționari publici.  

Deci există, eu am avut toată deschiderea, am purtat discuția, nu singur, ci și 

cu domnul... reprezentanții de la serviciul juridic și de la serviciul resurse umane și 

am discutat cu dumneaei că asta este varianta ca dumneata să nu rămâi pe drumuri. 

Eu nu vreau să las pe nimeni pe drumuri. Da? I-am oferit această variantă. Nu știu 

de ce s-a făcut toată această tevatură pentru că cineva nu a înțeles și s-a dus și a dus 

informația greșită în altă parte... eu vă spun... iar dumneavoatră aveți dreptul să 

decideți în consecință, dar trebuie să respectăm legea pentru că s-ar putea, nu știu 

aici, trebuie domnul secretar să ne spună și nu numai domnul secretar să ajungem în 

situația în care ducem o hotărâre Consiliului Local prin care înființați un post ca 

serviciu auxiliar al Consiliului Local și să nu primească viză de legalitate la 

Prefectură... pentru că nu corespunde cerințelor privind codul administrativ... scrie 

negru pe alt punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, nu mai au temei legal 

pentru a fi menținută în statul de funcții al Consiliului Local. Bun... e o exprimare 

din punctul meu de vedere ca multe alte exprimări din legislație și din punctele de 

vedere care ne vin de la mai multe instituții publice care lasă loc la interpretări.  
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Dacă era din punctul meu de vedere spuneam foarte clar, nu există temei legal, 

nu mai aveți voie să aveți acest post. Și luați decizie în consecință, adică trebuie 

anulat, dar nici eu nu pot să forțez pe urmă colegii de la CFP sau pe domnul 

viceprimar Mersoiu să semneze un stat de plată care poate fi contestat la un eventual 

control al Curții de Conturi și să le impute banii, să-i pună pe oameni să aducă banii 

de acasă...se poate întâmpla că nu n-ar fi primul caz... păi asta-i viața... ați votat-o și 

PNL-ul. Ba da...” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, haideți să închidem 

ședința. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc domnule Primar, domnilor consilieri, 

doamnelor și domnilor invitați. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă. Bună seara.”  
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