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           ROMÂNIA       

      JUDEŢUL VRANCEA 

   MUNICIPIUL FOCŞANI 

 

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE 

din data de 05.11.2019 

 

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

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

Municipiului Focşani.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide şedinţa 

extraordinară din data de 05.11.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia nr.865/01.11.2019 

emisă de către Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă constatând 

că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind 

îndeplinită condiția art. 137, alin.1 din Codul Administrativ, OUG 57/2019, absentând 

următorii consilieri locali: Drumea Alina Ramona și Ailincuței Lauriana.  

Art. 138, alin. 15 ne obligă ca la începutul fiecărei ședințe să aprobăm procesul 

verbal al ședinței anterioare. În acest sens vă rog să vă pronunțați cu privire la cele 

consemnate în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.10.2019 dacă sunt 

completări sau propuneri pentru completarea acestui proces verbal.  

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-ra Andreea Radu – arhivar serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

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

- d-na Constantinescu Rodica – inspector, Serviciul Administrație Publică Locală;  
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- d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef;  

- d-na Carmen Grosu – Director executiv  

- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;  

- d-na Magda Dumitrescu – inspector, Serviciul Administrarea domeniului public și 

privat, publicitate  

- d-na Baciu Micșunica – șef Serviciu 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-na Șerbănuț Marilena - Director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 

- d-nul Ciuboratu Viorel – CSM Focșani 2007; 

- d-nul Ciobotaru  Mihail – DAS Focșani  

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

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

- d-nul Măgdalin Adrian – șef Serviciu Investiții 

- d-nul Dochiou Costel – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

- d-nul Statache Nicușor – Parking Focșani SA 

- d-nul Diaconu Ion – SC Transport Public SA.  

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, reprezentanţi ai mass-

media locale precum și membrii Clubului Pensionarilor din Municipiul Focșani.  

Ordinea de zi:  

1. proiect de hotărâre privind aprobarea transferului la cerere, a doamnei Pascaru 

Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului local al municipiului Focșani la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetului primarului 

și viceprimarii municipiului Focșani;    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă                                                       

3. 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 

4.  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

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

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Grupul consilierilor PNL nu va participa 

la acest vot, deoarece la ședința extraordinară din data de 16.10.2019 nu am fost prezenți”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Eu consemnez 

ceea ce-mi spuneți, este dreptul dumneavoastră să vă abțineți, să faceți comentarii sau să 

nu … toate documentele au fost trimise în format electronic către dumneavoastră. Colegii 

mei … ca urmare a discuțiilor și noi învățăm din greșeli… aduceți-vă aminte că la un 

moment dat dosarul de ședință avea 600 de pagini, și care ulterior care a fost trimis pe mail 

în mai multe foldere. Primul folder este cu ordinea de zi, al doilea folder este cu procesul 

verbal de la ședința ordinară și al treilea este de la ședința extraordinară de Consiliu Local. 

A fost trimis cu siguranță. Tocmai de aceea vă și întreb dacă sunt observații pe marginea 

celor consemnate în acest proces verbal. Că nu votați este dreptul dumneavoastră. Pe mine 

mă interesează doar să știu, să aduc la cunoștință și să supun aprobării dumneavoastră”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule secretar îmi cer scuze ...”  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Vă rog …” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Cred că am fost destul de expresivă în 

ceea ce am spus, am zis că grupul consilierilor PNL nu participă la vot ... „ 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Vorbeam cu 

domnul consilier Bîrsan …” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu, dumneavoastră ați spus că aveți 

posibilitatea să vă abțineti să nu participați, lucru pe care mi l-ați spus și mie ulterior după 

ce v-am explicat”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Doamna consilier 

ați remarcat că l-am întrebat dacă am trimis fișierele “ 
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Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Și dacă tot vorbim de trimiterea 

fișierelor pe email în cazul celor 4 proiecte de astăzi care sunt în suplimentarea ordinii de 

zi să știe și cetățenii Municipiului Focșani, nu ne-au parvenit pe email, nici macăr pe format 

A4, acum înaintea ședințelor de comisii. Vă mulțumesc. Cum ai putea vota ceea ce nu știi 

ce scrie acolo”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Terminăm cu 

procesul verbal și fac o mică divagație cu permisiunea dumneavoastră. Acceptând că l-ați 

văzut, l-ați lecturat, l-ați citit … sunteți de acord cu cele consemnate în acest proces verbal? 

Cine este pentru, împotrivă, abțineri … am înțeles”.  

Cu 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Gheoca Corneliu – 

Dumitru, Tănase Neculai și Bîrsan Costel si 11 voturi pentru din partea următorilor 

consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel.  

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.10.2019 a fost aprobat.  

Domnul consilier Gheoca Corneliu – Dumitru: „Aveam și eu o nelămurire... o 

întrebare pe marginea acestui proces verbal ... „ 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Vă rog …”  

Domnul consilier Gheoca Corneliu – Dumitru: „Vă întreb în primul rând ... îmi 

cer scuze că am întârziat... de ce la ședința ordinară nu s-a votat procesul verbal din 16 

octombrie”?  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Am greșit eu. Am 

spus că nu avem proces verbal, a fost ședința mare mi-a scăpat este pe răspunderea mea. 

Am spus că nu am avut extraordinară și am avut extraordinară, după care mi-am dat seama 

că trebuia supus aprobării. Imi însușesc, este răspunderea mea la acest proces verbal pe 

care îl supun aprobării către dumneavoastră la începutul ședinței. Vă rog să-mi permiteți 

să dau citire articolului pe care îl invocam mai devreme art 139. Stiți ceva cu privire la 

reluarea unui proiect dar iarăși nu suntem în aceeași situație. Legiuitorul spune așa la art. 

139, alin.12: Dacă în urma dezbaterilor din ședința Consiliului Local se impun modificări 

de fond în conținutul proiectului de hotărâre la propunerea primarului, a secretarului sau 

consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali, președintele de ședință 

retransmite proiectul de hotărâre în vederea examinării de către inițiator si către 

compartimentul de specialitate. 
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Iarăși nu suntem în aceeași situație. Proiectele astea au fost propuse la ședința 

ordinară de către Primar, au fost respinse sau picate, nu are importanță, nu au fost adoptate 

ca să fim mai exact, iar inițiatorul și-a dorit să le discutăm astăzi.  

Este dreptul inițiatorului să le supună atenției dumneavoastră. Că s-a întârziat la 

ședință asta este o chestiune care nu mă privește direct. Eu am venit ca și dumneavoastră, 

sau o parte dintre dumneavoastră, la 15,20 eram în sală.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Secretar iar ne duceți și ne 

întoarceți? ” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Adică?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ați spus că trebuiesc transmise. Că 

au fost transmise la mapa din 31 octombrie este cu totul altceva.  Nu aveam de unde noi să 

visăm că astăzi la ședința extraordinară vor fi 4 proiecte care nu au trecut în ședința din 31 

octombrie din cauza majorității pe care o are Primarul Municipiului Focșani și că noi 

trebuie să ne gândim strict la aceste proiecte, să visăm că vor fi astăzi în suplimentarea 

ordinii de zi.  

Dumneavoastră înțelegeți ce vorbim?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Eu înțeleg...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Sau nu vorbim românește?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Eu încerc să vă 

conving că și eu vorbesc la fel de românește ca și dumneavoastră. Ați invocat.., 

dumneavoastră sunteți micul parlament, nu votează cetățenii. Dumneavoastră ați invocat 

că nu pot fi  reintroduse proiectele de hotărâre odată picate. Și v-am adus argumente prin 

alin. 13...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Secretar vă invit să 

semnați și dumneavoastră ceva fără a ști ce semnați. Legat la ochi. Cam ceva de genul 

acesta ne cereți dumneavoastră astăzi.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „V-am spus...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră care sunteți 

răspunzător de legalitatea ședințelor de consiliu local, domnule secretar. Mulțumesc.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Doamnă, 

coroborăm cu articolul care spune că ordinea de zi se discută în ordinea în care a fost 
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comunicată, începând cu proiectul de la 1 la 4 și completăm cu celelalte patru dacă doriți 

sau nu.  

Între timp v-am spus că le pregătesc în format xerox și le aveți. E o chestiune de 

timp...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Se termină ședința și vă mulțumim 

că tăiați copaci și nu faceți ceva util cu acele hârtii pe care le printați.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Dar 

dumneavoastră solicitați să le primiți…”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dar când domnule Secretar? La 

ședințele de comisii de specialitate trebuia să le primim sau înainte la mapă de fapt, la 

ședința de comisii să știi ce ai de votat. Dumneavoastră...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Sunt eu vinovat 

că ați intârziat?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Da sunteți vinovat că sunteți 

secretarul UAT-ului.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Sunt eu vinovat 

de faptul că întârziați la comisii?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Pardon?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Pardon?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Pardon?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Pardon?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Cine era aici prezent la ora 16? 

Cumva majoritatea?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Vorbim de 

15,30...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Cumva majoritatea? La ora 16 și un 

sfert au început ședințele de comisie...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Din punctul meu 

de vedere...” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „La ora 16 trebuia începută ședința 

de consiliu domnule Secretar...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Nu înțelegeți că 

nu Secretarul conduce?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Legalitatea de care vorbiți nu o 

respectați...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Secretar haideți, 

permiteți-mi să începem ședința, vă rog frumos. 

Bună ziua. Domnule consilier, lăsați că vorbiți la diverse data viitoare...dacă 

consideră domnul Secretar...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Doresc și eu să iau cuvântul la ceea ce ați spus 

dumneavoastră...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Eu vă spuneam că 

menirea mea în partea introductivă a ședinței s-a terminat. Dau cuvântul domnului 

Președinte pentru a vă prezenta Ordinea zi.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte lăsați că 

lămuriți asta. Începem ședința. Deja este târziu, vă grăbeați, până acum mi-ați sugerat că 

vă grăbiți. Vă rog...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Promit doar 10 secunde. Promit. Domnule 

Secretar dumneavoastră ne-ați ținut o lecție de legalitate și până la un anumit punct ați avut 

dreptate dar, dacă tot ați făcut trimitere la lege, cu cât timp înainte  spune legea că trebuie 

trimise consilierilor toate proiectele? Chiar și în cazul unei ședințe extraordinare? 

Mulțumesc.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Pentru ordinară 5 

zile, pentru extraordinară 3 zile, cu excepția proiectelor de hotărâre care pot fi introduse la 

începutul ședinței cu acceptul majorității consilierilor locali.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Vă mulțumesc. Bună ziua. 

Bună ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați 

invitați ai mass-mediei.  

Doresc să supunem la vot suplimentarea sau doriți încă o dată să le repetăm? Cred 

că s-au înțeles...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru a fi înregistrate în procesul 

verbal... Mulțumesc domnule președinte de ședință. Vă mai spun și eu încă o dată, bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri! Stimați reprezentanți ai mass-mediei, nu ar mai fi 

trebuit să apară aceste discuții dacă se înțelegea ce am dorit pentru cetățenii Municipiului 

Focșani să se întâmple în ședința din 31.10 și nu mai era o pierdere de timp pentru unii... 

Văd că din păcate nu înțelegeți că dumneavoastră aveți și niște obligații atât timp cât 

cetățenii v-au investit cu încrederea să-i reprezentați. Dar... este o altă discuție, nu vreau 

să mai facem divagații pe marginea acestui subiect, eu doar atât vă spun, că vă mulțumesc 

că în cele din urmă ați dat curs invitației, sincer aveam emoții că nu vor da curs invitației 

noastre de astăzi de a participa la ședința și nu vom avea cvorum, dar până la urmă sper că 

lucrurile s-au lămurit. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vreau să vă supun 

atenției propunerea suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

 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 

 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 

 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 

 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 

Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule Primar.” 

Se supune la vot introducerea proiectelor prezentate de domnul Primar pe ordinea 

de zi și se aprobă cu 11 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, Mihai Petruț și Nistoroiu 

Alexandru și 8 abțineri din partea următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase 

Neculai și Filimon Ionuț. 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și se aprobă cu 11 voturi pentru 

din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu 
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Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Mihai Petruț și Nistoroiu Alexandru și 8 abțineri pentru din partea 

următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase Neculai și Filimon Ionuț. 

Vă mulțumesc!  

Se supune la vot minutul pentru fiecare consilier și se aprobă cu 11 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, Mihai Petruț și Nistoroiu Alexandru și 8 abțineri pentru din partea 

următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase Neculai și Filimon Ionuț. 

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte propuneri... înțeleg că nu... 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 1 al ordinii de 

zi, proiect de hotărâre privind aprobarea transferului la cerere, a doamnei Pascaru 

Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului local al municipiului Focșani la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

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

voturi, devenind hotărârea nr. 518 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 2 al ordinii de 

zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetului primarului 

și viceprimarii municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Bîrsan. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la 

acest proiect, văd că plângerea colegului meu din ședința trecută... văd că a avut rezultate 

și organigrama deja s-a schimbat. Și acum nu mai este ilegal, atunci era... acum nu mai 

este ilegal... vreau să mă leg un pic și să vă cer niște detalii sau mai bine spus, să vă prezint 

în ceea ce privește Corpul de Control al Primarului. Eu am cerut data trecută niște referințe, 

niște relații, domnul secretar mi le-a dat și dânsul a spus că sunt legale, dar eu am mari 

dubii în ceea ce privește acest lucru și vreau să vă citesc 2 fraze din 2 legi, deci... în legea 

215/2001 spune așa, Consiliul Local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea 
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aparatului de specialitate al Primarului. Păi... organizarea am înțeles că a fost pusă în statul 

de organizare, dar funcționarea, ce înțelegem noi prin funcționare? Aș vrea să știu și eu 

atribuțiunile acestor membri... atribuțiunile acestor membri ai Corpului de Control au fost 

stabilite de către cine și dacă trebuiau sau nu aprobate de Consiliul Local. Mie-mi vine 

greu să cred că doar Primarul are dreptul de a trasa niște atribuțiuni, niște linii de lucru 

pentru acest Corp de Control... eu am mai vorbit de prin alte primării din țara asta și nu 

este așa cum spuneți dumneavoastră, domnule secretar.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnnule 

consilier.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Legea 215 a fost 

abrogată expres prin ordonanța 57, Codul administrativ.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Sunt de acord cu dumneavoastră... dar când a 

fost abrogată?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”În 5 iulie 2019.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Bun şi Corpul de Control? Când a fost înfiinţat 

şi când şi-a început lucrul? Deci 2 ani de zile, Corpul de Control, din câte văd eu pe această 

lege, admit că pot greşi şi îmi cer scuze, dacă greşesc…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Discutăm 

constructiv...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…dar Corpul de Control al Primarului, da, 

trebuia să aibă funcţionarea aprobată de Controlul Local.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană:”Nu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană:”Nu! Păi domnule 

consilier…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Păi ce spune aici, domnule? Vă mai citesc o 

dată, domnule secretar.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă rog, ziceți.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Spune ”Consiliul Local exercită atribuțiuni 

privind organizarea și funcționarea Aparatului de specialitate al Primarului, la propunerea 

Primarului”, dar trebuia din punctul meu de vedere, o hotărâre. Cum își exercită din punctul 

dumneavoastră de vedere…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Există o hotărâre.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Consiliul Local, atribuții privind organizarea și 

funcționarea, dacă noi n-am avut și un proiect de hotărâre…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Domnule 

consilier, dumneavoastră aprobați organigrama..” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Corect.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”…structura 

organizatorică, statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului, vă spuneam 

data trecută, începând cu Primarul și terminând cu portarul, ca să înțelegem că, cuprinde 

toate funcțiile, vorbesc de funcțiile publice și contractuale din Aparatul de specialitate al 

Primarului. 

Pentru toată  această activitate există fișe de post care se întocmesc, se semnează de 

către cel care le întocmește, funcționar și cel care contrasemnează. Dar sunt slujbași, 

funcționari în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. Nicicând n-am venit în fața 

Consiliului Local, să aprobe Consiliul Local atribuțiile niciunei Structuri, niciunui 

Compartiment, niciunei Direcții, în fața Consiliului Local. Am venit în fața Consililui 

Local cu atribuții, cu evaluare, cu modificarea raportului de serviciu, cu salarizare, cu 

încadrare, la Aparatul de specialitate al Consiliului Local, vorbesc de doamna Pascaru, 

care este funcționar, este personal contractual, deci salariat în cadrul acestei organigrame 

care o cuprinde, dar care este un salariat în subordinea Consiliului Local, angajat de către 

Consiliul Local.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mă iertați, vă întrerup.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dar Corpul de Control al Primarului n-a existat 

înainte, ceea ce spuneți dumneavoastră sunt pentru Compartimente care existau deja.” 
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Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Da. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:”… dar acest Corp de Control al Primarului s-a 

înființat odată cu venirea domnului Primar în funcție.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Prin Hotărâre de 

Consiliu Local.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:” Corect, dar funcționarea, atribuțiunile acestui 

Corp de Control. Păi domnule Primar, după câte văd și eu ce face acest Corp de Control, 

are așa nostalgii după Garda Financiară, de unde a fost dat afară. Păi atribuțiunile acestui 

Corp de Control al Primarului se suprapun peste alte atribuțiuni ale altor organe de stat și 

chiar din Primărie. Bun, noi nu trebuia să știm sau să, nu trebuia să aprobăm aceste 

atribuțiuni ale acestui Corp de Control?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană:  ”Nu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Greșiți domnule secretar.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Asta este părerea 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu, domnule secretar, greșiți, că așa spune 

legea. Deci 2 ani de zile până la Noul Cod Administrativ care este ambiguu, după vechea 

Lege 251, 215, mă scuzați, spune foarte clar aici ”Funcționarea intră în atributul 

Consiliului Local”.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Dacă…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Deci 2 ani de zile toate actele și toate controalele 

care le-a făcut acest Corp de Control sunt toate lovite de nulitate.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Asta este părerea 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Este părerea mea domnule…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”…Acuma faptul 

că în cadrul Corpului de Control al Primarului există și un Compartiment de inspecție fiscal  

, care nu mai există la Serviciul de impozite și taxe, asta înseamnă că dacă la vremea 

respectivă inițiatorul a gândit acest Compartiment, a încălcat legea? Faptul că în cadrul 

Compartimentului de Corp Control există și Departamentul pentru Situații de Urgență este 

ceva împotriva legii? 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar, deci dacă domnul Primar, mă 

iertați, dacă domnului Primar îi tună dânsului așa prin cap să îi dea unui insuleț de acolo ” 

Ia du-te mă și fă și drege!”, acel cineva trebuia să facă așa ceva? Atribuțiunile fiecărui 

Corp de Control, în opinia mea, repet şi cum se întâmplă la alte Primării din țară, ar trebui 

expuse Consiliului Local.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Eu susțin că nu. 

Dumneavoastră susțineți că da.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Și eu vă 

mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc! Dau cuvântul 

domnului Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule președinte, domnilor consilieri știu că 

vă doare că am o formare de gardist așa cum a spus-o domnul ministru al Dezvoltării. 

Probabil că aceste calități le-am avut şi în momentul în care am descoperit că el a furat de 

la Primăria, Primăria bugetului local, a eludat și a fraudat bugetul local cu impozitul pe 

casa care nu și-a declarat-o.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule n-a fraudat nimeni!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”A fraudat!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog să nu-l întrerupeți pe 

domnul Primar. Domnule consilier vă rog frumos sa-l lăsați pe domnul Primar să 

vorbească. Și eu v-am lăsat pe dumneavoastră, vă rog din suflet.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu nu v-am intrerupt, domnule consilier, v-am 

aşteptat, v-am aşteptat, v-am ascultat şi am respectat solemnitatea acestei şedinţe şi am 

rugămintea la dumneavoastră să se întâmple la fel  şi din partea dumneavoastră. Pot să vă 

spun doar atât, că de la momentul, înfiinţării acestui Corp de Control am avut în primul 

rând şi în primul rând avizul ANFP-ului. În momentul în care am aprobat modificarea 

organigramei, am transmis-o spre verificare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Stimaţi consilieri dacă această organigramă era greşită, sunt ferm convins şi 

dumneavoastră trebuie să fiţi ferm convinşi că nu s-ar fi aprobat niciodată înfiinţarea 

Corpului de Control. Regulamentul  de organizare şi funcţionare  nu este apanajul 

dumneavoastră. Am avut din 2017 până în prezent, an de an verificări de la Curtea de 

Conturi. Credeţi dumneavoastră că le-ar fi scăpat inspectorilor, auditorilor de la Curtea  de 
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Conturi acest aspect, dacă acest Corp de Control ar fi funcţionat ilegal şi s-ar fi făcut plăţi 

ilegale pentru salariile dumnealor? Avem proceduri, nu la cheremul Primarului, nu face 

nimeni ce vrea de capul lui aici, domnule consilier. 

 Se face... este problema dumneavoastră. Și văd că vă țineți de tot felul de chestii. 

Eu n-am niciun fel de problemă. Am timp disponibil suficient. Să merg și pe la Galați și 

pe la București, pe unde vreți dumneavoastră să mă mai trimiteți. 

Dar nu este asta problema. Eu vă spun la modul foarte categoric. Există un 

Regulament de organizare și funcționare. Există proceduri aprobate privind funcționarea 

acestui Corp de control. Sunt atribuții foarte clare stabilite, aprobate de către aparatul de 

specialitate al Primarului. Sunt vizate de legalitate. Sunt aprobate de Serviciul de resurse 

umane. Deci nu funcționează nimeni, dar absolut nimeni nu funcționează în Primăria 

Municipiului Focșani, așa cum probabil a funcționat înainte de 2016.  

Mulți dintre ei n-au avut proceduri. Am actualizat proceduri. Au muncit,   i-am pus 

să muncească  să-și actualizeze toate informațiile necesare pentru că am avut controale și 

de la Curtea de Conturi și de la A.N.F.P și de peste tot. 

Vă dau un singur exemplu că tot veni vorba de D.A.S. Și vreau să confirme doamna 

Baciu, că este aici în sală și dumneaei a fost chemată la A.N.F.P atunci când a fost supusă 

aprobării organigrama cu comasarea celor 3 instituții la D.A.S. 

Și au fost câteva chestiuni, care la momentul respectiv, nouă ni se păreau ok și 

dumnealor ne-au spus că nu sunt în regulă. V-aduceți aminte, doamna Baciu? Da? Și a 

trebuit să facem modificarea organigramei întocmai cum ne-au indicat cei de la A.N.F.P.  

Credeți dumneavoastră că această agenție este așa?... înființată doar de dragul de a 

fi înființată? Ei ne-au verificat. Orice modificare de stat de funcții a fost transmisă la 

A.N.F.P. 

Orice post de funcționar public care se înființează în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului se făcea până la apariția acestui Cod administrativ cu avizul A.N.F.P-ului. 

Să ne înțelegem foarte clar. Dacă dumneavoastră scoateți din nu știu ce legi și citiți 

doar un articol fără să citiți normele de aplicare... Citiți, domnul consilier. Citiți normele 

de aplicare. Cereți un punct de vedere al A.N.F.P. Transmiteți toate documentele. Noi vi 

le punem la dispoziție fără niciun fel de problemă. Și dacă A.N.F.P-ul , instituție care este 

cea mai abilitată să se pronunțe din acest punct de vedere spune că funcționează ilegal 

Corpul de control, eu vin mâine în fața dumneavoastră și solicit desființarea acestuia. Știu 
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că a deranjat pe foartă lume, dar să știți că s-a făcut lumină în multe cazuri cu acest Corp 

de control. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Să înțeleg că celelalte primării au greșit și noi 

avem dreptate?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este opțiunea fiecărui Primar cum își 

organizează aparatul de specialitate.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu. Mă refer la funcționare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Dar citiți normele de aplicare. 

Acolo este o exprimare ambiguă și foarte cuprinzătoare. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Zice organizare și funcționare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, funcționarea înseamnă statul de 

funcții. Dumneavoastră ați aprobat inclusiv salarizarea acestor angajați ai Corpului de 

control. Dumneavoastră ați aprobat-o prin hotărârea de Consiliu Local, pe baza legii 153.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, încă o dată vă spun, organizare 

și funcționare. Ce înseamnă asta, domnul Primar?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideți că nu mai 

facem analiză pe text. Dacă este... v-a spus domnul Primar, dați mesaj celor de la A.N.F.P, 

vă rezolvă dilema și cu asta basta. Vă rog doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule președinte. 

Aș vrea să aduc în atenția cetățenilor faptul că, atunci când Primarul municipiului Focșani 

a venit cu acest proiect de hotărâre, fiind inițiator pentru înființarea Corpului de control, 

cum ați spus dumneavoastră, că a trecut cu majoritatea Consiliului local, grupul PNL 

atunci a fost împotriva înființării, pentru că un oraș de nivelul municipiului Focșani, nu se 

preta a avea acest Corp de control și revin cu ce am spus acum 2 ani.  

Sunt orașe mari din țară și vă dau exemplu și acum. Cluj-Napoca, Iași-ul, sectorul 

3, la primarul dumneavoastră, omologul dumneavoastră de la sector 3. E adevărat, era la 

momentul respectiv, când ați înființat acest Corp control, cea mai mare pondere de angajați 

în această, mă rog, formulă. Da? Dumneavoastră v-ați dorit să fiți premiant la ceva, ca 

Primar al unui municipiu reședință de județ. Și ați înființat acest Corp control, cel mai mare 

din țară, cu 19 angajați. Da? Cu salarii foarte mari, ducându-se, risipindu-se din bugetul 

local o sumă destul de mare, undeva la aproape 70.000 lei. Așa că domnule Primar n-o mai 
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faceți pe supăratul că nu înțelegem noi ce vorbim aici. Vorbeam de funcționare. Nu de 

organigrama pe care o aprobă A.N.F.P-ul. Da? 

A.N.F.P-ul. Nu aprobă funcționarea Corpului de control. Stă în pixul 

dumneavoastră. Și dumneavoastră ați trimis acești domni la, mă rog, angajați, sunt și 

doamne, la Corpul de control să facă diverse abuzuri. Și nu-mi retrag ceea ce am spus, 

pentru că ați mai făcut abuzuri cu acest Corp de control.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumim frumos, 

doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc și eu!” 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Dacă mai doriți domnule Primar 

ca apoi să supunem la vot”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Poate că așa am văzut eu să eficientizăm 

activitatea. 

Oameni buni, în acest Corp de Control funcționează inspectori care aveau atribuții  

de verificare în diverse compartimente.  

Eu am adunat tot ce înseamnă control din toate compartimentele într-un singur 

serviciu și l-am numit Corpul de Control. Puteam să-l numim oricum.  

Vă deranjează că am numit Corpul de Control? Putem să-l numim oricum. 

La Serviciul Impozite și Taxe trebuie să existe un aparat, trebuie să existe un 

compartiment care să verifice pe teren, să facă verificări, atât la persoane fizice cât și la 

persoane juridice. 

La partea de prevenire și stingere a incendiilor trebuia să avem specialiști care să 

facă prevenire și stingere a incendiilor. 

Pe domeniul Asociațiilor de Proprietari trebuia să avem specialist care este … care 

era în Primărie, doar l-am luat cu post cu tot și l-am mutat în Corpul de Control, Asociațiile 

de Proprietari. 

De asemeni, am avut nevoie de o persoană care să se ocupe de verificarea 

instituțiilor de învățământ care sunt în administrarea și subordinea Consiliului Local.  

Nu am făcut altceva, decât am colectat toate posturile care aveau atribuții de 

verificare și le-am comasat într-un singur organism, pentru a fi coordonate, pentru că era 

… se creau niște chestiuni tot … am venit tot în favoarea cetățenilor și a agenților 
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economici pentru că venea … se ducea prima dată cel … la prevenirea și stingerea 

incendiilor și făcea odată control. După care se mai ducea, dacă mai era cazul și cel de la 

verificarea autorizațiilor de funcționare și făcea iarăși control. Se mai duceau alții și mai 

verificau ce impozite și taxe, dacă l-a declarat corect sau nu l-au declarat. O să ajungă și la 

d-nul Ion Ștefan,  asta este o altă problemă. 

Dar toate aceste lucruri se făceau necoordonat de către un singur serviciu. Fiecare 

se ducea când își făcea el programul și era un stres prea mare. Și atunci am spus, nu 

domnule, organizăm un Corp de Control care să coordoneze tot ceea ce înseamnă activități 

de control ale Primăriei, că activitatea de Primărie nu presupune doar o administrare a unor 

bunuri și a banului public, presupune și verificarea serviciilor, inclusiv verificarea 

serviciilor publice din subordine. Verificarea activităților, verificarea modului cum se 

realizează curățenia stradală, verificarea modului cum se realizează iluminatul public, 

verificarea modului cum sunt raportate … iată toate aceste rapoarte ale proiectelor pe care 

le-am propus pe ordinea de zi, cu bugetele societăților comerciale din subordinea 

Consiliului Local au un compartiment distinct în cadrul Corpului de Control unde 

raportează, pentru că este legea care îi obligă să facă rapoarte către Consiliul Local și către 

Primăria municipiului Focșani, a modului cum ei își duc la îndeplire indicatorii tehnico-

economici, indicatorii de performanță. 

Deci toate aceste activități care erau dispersate în mai multe servicii de verificare le-

am adunat într-un singur Corp de Control pentru a fi coordonate corect. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Și atunci de ce Regulamentul de Organizare și 

Funcționare este secret?”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule Primar 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… să vă răspundă domnul Secretar”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, mă iertați, solicit și eu 

public, Regulamentul de Organizare și Funcționare a acestui Corp de Control și orice alt 

document prin care au fost stabilite legal atribuțiile, competența și procedura de lucru a 

acestui serviciu. Solicit în mod expres. Mulțumesc”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Haideți să 

supunem la vot proiectul”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Domnule Primar, o întrebare, eram atent la ce ați spus 

dvs. și ați spus ceva cu acest Corp de Control trebuia să facă un raport cu indicatorii de 
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performanță ale societăților subordonate și ați spus, către Primărie și către Consiliul Local.  

Asta a fost expresia dvs. Și noi trebuia să le primim sau trebuia să le cerem aceste 

rapoarte?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Este obligația mandatarului 

Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație al societăților  …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ ... nu, nu, nu, mă refer la Corpul de Control, dvs. ați 

spus”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  Corpul de Control primește Raportul de 

la aceste Societăți Comerciale cu atingerea indicatorilor de performanță pentru a fi 

analizate de către Primarul UAT-ului, da. Și verifică dacă se depun aceste raportări la 

termenele prevăzute de lege”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Acum am înțeles”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Mandatarul … eu am spus ce obligații 

…”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu, nu, nu,  dvs ați  …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … ok, și către Consiliul Local”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ Dvs. Ați spus …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  … se poate face o informare și de către 

Corpul de control cu privire la atingerea indicatorilor de performanță în baza raportărilor 

pe care le fac societățile comerciale, dar în mod normal și obligatoriu, este ca mandatarul 

fiecărei societăți … mandatarul Consiliului Local  în Consiliul de Administrație al fiecărei 

societăți să facă un raport anual cu privire la …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… asta știu …”. 

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

D-nul consilier Dan Buzoi: „… nu, m-am legat de expresia dvs. …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … dacă doriți în mod expres …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… nu, nu, nu …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … eu am să solicit Corpului de Control 

să vă facă o informare …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… dvs. ați spus. Eu v-am întrebat acum pentru că  
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pentru că … exact ce ați spus dvs. că dânșii trebuie să facă un raport către noi. Vă 

mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu  11 voturi 

„pentru” din partea următorilor consilieri Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel şi 8 voturi „abţinere” din 

partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu,  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. 519. 

Se prezintă punctul 3 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; 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu  11 voturi 

„pentru” din partea următorilor consilieri locali: Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel şi 8 voturi 

„abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu,  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. 520. 

Se prezintă proiectul nr. 4 al ordinii de zi: ”proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul nr. 4 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, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 521   

Se prezintă proiectul nr. 5 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.  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? Vă rog, aveți 

1 minut!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc Domnule Președinte, 

deja am intrat în suplimentarea ordinii de zi și cum vedeți dragi focșăneni, nu ne-au 
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parvenit acele proiecte care au fost citite la începutul ședinței, și asta doar din reavoința 

dumneavoastră!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Le aveți din nou pe site!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dacă îmi dați voie să vorbesc, 

domnule Președinte că e minutul meu, mai mult decât atât, nu vă mai interesează să ne 

aduceți aceste proiecte pentru că joia trecută, pe 31 octombrie, când a fost ședința ordinară 

a consiliului local nu ați avut cvorumul dumneavoastră pentru a vă trece proiectele! Deja 

ați făcut discuțiile la cabinetele pe care le menționați chiar dumneavoastră săptămâna 

trecută și iată de ce să aducem acele proiecte că cine știe ce o scrie în ele, că oricum avem 

majoritate! Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ” Vă mulțumesc! Supunem la vot 

proiectul!” 

Se supune la vot proiectul nr. 5 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, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 522   

Se prezintă proiectul nr. 6 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 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc, scurt așa, acum încep să înțeleg de 

ce aceste 4 proiecte au venit așa, intempestiv, pe ultima sută, probabil undeva la Județ, cel 

care a fost ales de consilieri și nu de cetățeni, a dat verde! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc! Supunem la vot 

proiectul!” 

Se supune la vot proiectul nr. 5 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, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 523 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Ipocrizia văd că nu are margini, 

primiți mesaje pe telefon, mereu, votați, nu votați, și așa mai departe și acuma v-ați trezit 

făcând alte afirmații...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule președinte, ipocriți...”, 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu v-am dat voie să vorbiți! Nu, 

sunteți ipocriți nu dumneavoastră ci în totalitatea domniilor voatre!”  

 

Se prezintă proiectul nr. 7 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. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog domnule consilier!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi dumneavoastră vorbeați de ipocrizie mai 

înainte! Știu că la ultima ședință domnul viceprimar ....” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Supunem la vot proiectul, nu 

votați dumneavoastră niciun proiect!  

Se supune la vot proiectul nr. 7 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, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 524 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Iar începeți să jigniți! Eu nu vreau 

să ne mai jignim în consiliu da? Dacă aveți de spus ceva, pe subiect, vă rog ... nu are 

importanță ce a fost, eu vă rog să nu mai vorbiți peste mine!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”La ultima ședință, dumneavoastră veniți cu fel 

de fel de rebugetări de acestea, la ultima ședință dl Viceprimar Iorga a spus clar că lucrările 

care s-au făcut cu acești bani care-i cereți, nu s-au respectat normele de calitate, nu s-au 

făcut gaighere, nu s-au făcut … ce spunea ultioma oară dl viceprimar…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Alo, vorbim de Parking! Dacă nu 

are nicio importanță supunem la vot proiectul încă o dată” 

Se supune la vot proiectul nr. 7 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, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 524 

Se prezintă proiectul nr. 8 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 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții pe marginea 

acestui proiect?  



22 
 

Se supune la vot proiectul nr. 8 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, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu, Emanuel Gongu și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca devenind hotărârea nr. 525 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu vă mai votează lumea! ……Dictatorial!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Aș fi curios, după ce v-ați opus 

tuturor proiectelor în 3 ani de zile, aș fi curios cine vă votează pe dumneavoastră! ....vă 

pare rău că s-au asfaltat străzile? Vă pare rău că s-a făcut spitalul? Vă pare rău că s-au 

rezolvat toate problemele? Vă pare rău că tot ceea ce ați votat împotrivă noi le-am realizat? 

Vă pare rău? Stați liniștiți, nu-i nici un fel de problemă, se întoarce roata! Nu credeți că va 

fi chiar așa! ....domnule consilier, deja dumneavoastră bateți câmpii!    

Declar ședința închisă! Vă mulțumesc! 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                           FOCŞANI, 

Mihai Nedelcu                  Eduard-Marian Corhană  
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