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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 05.11.2020 

     Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei municipiului Focșani, din bdul. 

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

Municipiului Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Constantinescu Rodica – inspector Serviciul Administraţie publică 

locală şi agricultură; 

 d-na Andreea Panțușu–inspector Serviciul Administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-nul Traian Negulescu –Director  Direcția relaţii interne şi internaţionale; 

 d-nul Grigoraș Dan – sef birou, Biroul presă, relații externe, cultură, sport, 

minorități; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Toma Cătălin – Președinte Consiliul Județean Vrancea. 

 

  Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii unui președinte de ședință 

pentru Consiliul Local al municipiului Focșani pentru o perioadă de 3 luni, 

începând cu luna noiembrie 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Focșani, pe principalele domenii de 

activitate, pentru mandatul 2020-2024; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană  „Bună ziua, bine 

ați venit la ședința extraordinară din data de 05.11.2020, ședinta Consiliului 

Local Municipal ce a fost convocată prin dispoziția nr. 819/ 02.11.2020, emisă 

de către Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Constat 

că în sală sunt prezență 21 consilieri locali municipali. Apreciez că este ședința 
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legal convocată și statutară ca urmare a numărul 21 de consilieri, atât cât 

alcătuiesc Consiliul Local Municipal.  

Pe cale de consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de 

art. 137, alin. 1 din Codul Administrativ, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 57. 

Domnul Primar v-a invitat la această ședință pentru a începe acest mandat 

și a debuta prin a alege dumneavoastră un președinte de ședință care va exercita 

această activitate pe următoarele 3 luni, precum și organizarea și funcționarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Știți bine că fără aceste comisii 

de specialitate nu putem demara și nu putem continua tot ceea ce însemnă 

proces legislativ la nivel de municipiu. 

O să vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință.” 

Domnul consilier Radu Nițu „ îl propun pe dl. consilier Nedelcu Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „eu propun din partea noastră pe dl. 

consilier Costel Bîrsan.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „alte propuneri? 

Constat că nu sunt.  

În acest sens prin vot deschis vă rog să vă rog să vă exprimați cu privire la 

prima propunere. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Radu Nițu pentru funcția de 

președinte dl. consilier Mihai Nedelcu și nu se aprobă cu 9 voturi „pentru” a d-

nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 12 voturi „abținere” a 

d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Se supune la vot următoarea propunere, d-nul consilier Costel Bîrsan și se 

aprobă cu 12 voturi „pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi 

„abținere” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea 

nr.271 

 

Domnule consilier Bîrsan Costel vă rog să vă apropiați la prezidiu pentru 

a prelua lucrările ședinței extraordinare de astăzi.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „bună ziua, mulțumesc 

celor care m-au ales în această funcție temporară. Sper că în noua legislatură ne 

vom înțelege altfel și vom conlucra cu toții pentru binele urbei noastre și al 

cetățenilor din Focșani. Sper să mă descurc, nu am mai făcut niciodată acest job, 
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nu am avut ocazia, cer ajutorul d-lui secretar în cazul în care ne încurcăm și 

sperăm să o ducem până la capăt. 

Să aprobăm ordinea de zi. 

Dispoziția 819/02.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al 

muncipiului Focșani în ședința extraordinară pentru data de 05.11.2020.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „nu este nevoie să 

citiți dispoziția.” 

 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „ordinea de zi cuprinde 2 

proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii unui președinte de ședință 

pentru Consiliul Local al municipiului Focșani pentru o perioadă de 3 luni, 

începând cu luna noiembrie 2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Focșani, pe principalele domenii de 

activitate, pentru mandatul 2020-2024; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă” 

   

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 21 voturi “pentru”. 

 

          Se prezintă punctul  1 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru Consiliul Local al 

municipiului Focșani pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna 

noiembrie 2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „acest lucru s-a 

întâmplat.”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „acest lucru s-a întâmplat, 

dar eu am de făcut un amendament...” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „la ce anume?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „la primul proiect de 

hotărâre președintele de ședință a fost ales, dar mai sunt două articole, art. 2 și 3. 

La art. 2 spune așa: președintele de ședință ales reprezintă interesele Consiliului 

Local al municipiului Focșani în relațiile cu persoanele fizice și persoanele 

juridice, inclusiv în justiție; art. 3 spune așa: pentru apărarea intereselor 

Consiliului Local al municipiului Focșani președintele de ședință stă în judecată 

ca reprezentant legal și nu în nume propriu. Eu aș dori ca aceste două articole să 

fie scoase din acest proiect pentru că președintele de ședință, că sunt eu, că este 

altcineva nu poate reprezenta în justiție Consiliul Local. Având în vedere faptul 

că președintele de ședință nu are studii juridice, nu poate face acest lucru, acesta 

ar fi primul punct. 



4 
 

Al doilea punct președintele de ședință ar trebui să primească noi sarcini 

și îndatoriri prin modificarea Regulamentului de organizare, nu dând prin acest 

proiect aceste împuterniciri. 

Eu supun la vot pentru scoaterea din acest proiect a art. 2 și 3, cine este 

„pentru”? 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „după fiecare 

proiect discuții, dacă sunt. Dați-mi vă rog proiectul pe care vi l-am împrumutat. 

Trebuie să vă aduc la cunoștință următorul lucru, Consiliul Local ca și for 

legislativ, are calitate procesuală în dosarele în care este parte Consiliul 

Local.De-a lungul timpului obligatoriu Consiliul Local trebuie să comunice 

instanțelor de judecată diferite puncte de vedere, precum și modul în care se 

poziționează față de cauza dedusă judecății. În mod normal pentru Consiliul 

Local, semnează președinte de ședință hârtiile emanate de către Consiliul Local. 

Sunteți de acord cu mine?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „de acord.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „dumneavoastră 

considerați că pentru o perioadă de 3 luni de zile, cât sunteți dumneavoastră 

președinte de ședință să nu mai comunicăm nici un document din partea 

Consiliului Local către terți și instanță?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-le secretar acolo nu este 

vorba de comunicare, este vorba de reprezentare în justiție. Mie mi se pare că 

este destul de general și ambiguu și art. 2 și art. 3. Acest lucru, repet, se poate 

face prin modificarea Regulamentului, nicidecum printr-o Hotărâre de Consiliu 

Local. Eu îmi mențin această poziție. 

Dacă mai sunt discuții?” 

Domnul consilier Radu Nițu „stați un pic, d-le președinte de ședință, nu 

s-a inventat apa caldă acum, cu dumneavoastră ca președinte de ședință. 

Lucrurile acestea au fost și în mandatul trecut, dumneavoastră ați fost 4 ani 

consilier la Consiliul Local și președintele de ședință are obligația să semneze 

proiectele care merg la Prefectură, are obligația să semneze către terți, cum a  

spus d-nul secretar. Nu este o chestiune nouă, dacă nu vreți să fiți președinte de 

ședință nu vă obligă nimeni. Cum nu v-a obligat 4 ani nimeni să fiți președinte 

de ședință, nu vă obligă nici acum, asta este situația. Asta este obligația noastră 

în calitate de președinte de ședință. Trebuie să ne asumăm și niște.... că sunt 

direcțiile de specialitate...., d-nul secretar v-a spus foarte clar, asta este părerea 

noastră. Și în mandatul trecut și în mandatele anterioare tot lucrul aceste făceam 

ca președinte de ședință.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „eu aș dori să-l întreb pe d-nul 

secretar, mie mi se pare că o să rămânem cu un vid legislativ aici, cine va semna 

totuși aceste documente? Și cred că d-nul președinte, d-nul coleg Bîrsan 

consilier local, ar trebui să înțeleagă că nu reprezintă ca și jurist pe tema unei 

spețe în persoana dumnealui fizică, în fața judecătorului. Deci actele, 
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documentele care pleacă de la Consiliul Local trebuiesc semnate de cineva, 

asumate. Și atunci întreb, cine le va semna? Și nu numai acelea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vroiam să-l întreb pe d-nul secretar, 

dacă cu excluderea acestor două puncte nu se blochează activitatea în Consiliul 

Local? Mă refer la circuitul hârtiilor.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „d-nule fost viceprimar Iorga,          

d-nule secretar, dacă îmi dați voie și dumneavoastră ați fost președinte de 

ședință, ca și d-nul consilier Radu Nițu, în mandatul trecut. Și atunci dacă îmi 

aduc aminte nu cred că a fost acest lucru, să nu uităm că, Consiliul Local avea 

aparatul de specialitate, unde aveam consilier juridic și chiar doi au fost la un 

moment dat. Între timp s-a desființat, aparatul de lucru al Consiliului Local care 

s-ar fi ocupat cu așa ceva. Mai mult decât atât reprezentantul legal al instituției 

de unde pleacă hârtii, într-adevăr este Consiliul Local, mai mult Primăria are 

serviciul juridic care poate asigura toată această legislație, în sensul de a merge 

către terți, către instanță și apoi mai este și d-nul Primar asistat de altfel de d-nul 

secretar al UAT-ului.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „dacă îmi dați voie, colegii 

de la PSD cred că nu au înțeles, îmi permiteți să mai citesc încă o dată cele 2 

articole: art. 2: președintele de ședință ales reprezintă interesele Consiliului 

Local al municipiului Focșani în relațiile cu persoanele fizice și persoanele 

juridice, inclusiv în justiție. Eu stau și întreb, cum poate președintele să  

reprezinte în justiție? Decât .... neavând cunoștințe juridice? D-nule Iorga aici 

este o discuție, da? Nu ar fi mai bine să o clarificăm noi într-o viitoare ședință și 

să modificăm Regulamentul de funcționare? Este mai simplu și dăm detalii și 

toată lumea este mulțumită.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „deci și în mandatul trecut, a 

fost aceeași regulă, să știți. Și eu și alți colegi de-ai mei care au semnat, au 

semnat și și-au asumat...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Iorga este vorba 

de justiție.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „este vorba de o interpretare, 

este o chestie la interpretare.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „este o chestie la 

interpretare, într-un fel o interpretați dumneavoastră, într-un fel o interpretez eu, 

da? 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „este posibil ca și cineva din 

grupul PSD să fie peste 3 luni sau 6 luni președinte de ședință, va respecta 

același Regulament, deci nu a fost făcută legea... sau noi am impus acum...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „ați spus bine, 

Regulament.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „nu l-am impus pentru 

dumneavostră.” 
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Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „da, d-nule Iorga este 

vorba de un Regulament, asta am propus și eu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „eu cred că art. 2, poate să fie un 

articol bun, dacă eliminăm acea prevedere cu reprezentarea în justiție.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „observațiile 

dumneavoastră sunt pertinente. Odată cu apariția Ordonanței nr. 57, s-a 

desființat aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, aces lucru l-a vrut 

legiuitorul. În același timp însă amintiți-vă ca au fost proceduri prealabile 

formulate de către diverse societăți, ca persoane juridice prin care se adresau 

Consiliului Local cu procedură prealabilă, d-nule Consiliu Local vă rog reveniți 

vă rog asupra Hotărârii de Consiliu Local, reanalizați-o și dispuneți în 

consecință. Asta este o procedură prealabilă care este îndeplinită de Consiliul 

Local. Pentru Consiliul Local la  vremea respectivă răspunsul după ce am avut 

acea întâlnire, este ultima speță cu taximetriștii, Camera taximetriștilor, 

președintele de ședință a semnat în numele Consiliului Local acea adresă. 

Adevărat este că în instanță aveți calitate proceduală pasivă sau activă, după caz, 

în același timp însă, cred totuși că am putea completa art. 2 în sensul că prin 

sprijinul sau cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului care să 

reprezinte și Consiliul Local. Iar art. 3 nu face decât să apere instituția 

președintelui de ședință în sensul că nu stă în fața instanței în nume propriu, ci 

având calitate de președinte de ședință cu mandat.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „mulțumesc, eu am înțeles 

foarte bine.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „mă bucur dacă ați 

înțeles…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „problema este că e 

oricum tratat general și după cum vedeți lasă loc de interpretări, ca atare eu revin 

cu propunerea de a scoate aceste 2 articole și printr-o altă hotărâre să modificăm 

Regulamentul de funcționare al Consiliului Local.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „o singură 

precizare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local a stat 

pe site 30 de zile lucrătoare, asta înseamnă că începând de astăzi până când se va 

adopta Hotărârea prin care se modifică, Consiliul Local nu va fi reprezentat și nu 

va elibera nici un document sau nici un răspuns la adresele adresate Consiliului 

Local.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule secretar cum 

spunea și d-na consilier Dimitriu, eu nu-mi aduc aminte ca așa ceva să fi fost în 

legislatura trecută, eu nu-mi aduc aminte.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „rog colegii să 

deschidă ultimele Hotărâri, de când s-a nominalizat președinte de ședință și vă 

rog să postați hotărârile.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule secretar dacă îmi 

dați voie. În legislatura trecută toți președinții au fost de la grupul PSD. Acum, 
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în momentul acesta eu sunt de la grupul PNL, sigur că Consiliul Local este în 

antiteză cu Primăria, da?” 

 Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „scuzați-mă că 

intervin, de ce să fim în antiteză d-nule președinte de ședință?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „pentru că așa este      d-

nule secretar.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „d-nule ce vi se 

pare că facem pentru a demonstra că suntem în antiteză?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule secretar haideți să 

nu degenerăm. Eu fac o propunere și o votăm, da? Dumneavoastră personal și cu 

d-nul Primar ați dat în judecată Consiliul Local, nu vi se pare că suntem în 

antiteză?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „nu suntem în 

antiteză d-nule consilier.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „suntem în antiteză     d-

nule secretar. Pentru că dumneavoastră și d-nul Primar ați dat în judecată 

Consiliul Local și Consiliul Local nu se poate apăra.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „vă propuneam 

variantă să mai mandatăm un consilier juridic din aparatul de specialitate al 

Primarului pentru a vă reprezenta, așa este în regulă?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „nu este în regulă        d-

nule secretar.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „nu este în regulă, 

atunci dumneavoastră faceți propunerile, am tras doar un semnal de alarmă cu 

privire la faptul că în relația cu terții, persoane fizice sau juridice nu putem să le 

răspundem.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule secretar știți bine 

că aceste 2 articole sunt puse, sunt făcute ambiguu, da? Și lasă loc de interpretări 

și noi vrem ca lucrurile să fie clare.” 

 Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „d-nule consilier și 

președinte de ședință tot respectul, dumneavoastră aveți posibilitatea să votați tot 

ceea ce credeți dumneavoastră de cuviință. Din punctul meu de vedere vă 

spuneam și vă dădeam un singur exemplu, că acest lucru se va întâmpla în 

situația în care cineva se va adresa Consiliului Local.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule secretar așa s-a 

vorbit și atunci că Primăria rămâne fără conducere atât timp cât d-nul secretar, 

scuze Primar, a fost în concediu medical și existau posibilități ca acest lucru să 

nu se întâmple.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „la început ați spus că veniți cu 

un amendament, haideți să găsim o soluție legală, bineînțeles, un amendament 

scris precum modificăm acea propoziție, cu sprijinul sau prin intermediul 

serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Focșani, cred că este 

ok așa.” 



8 
 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule consilier lucrul 

acesta se putea întâmpla și trebuia să se întâmple înainte, nu trebuia venit în 

opinia mea cu aceste 2 articole ambigue, pe care le interpretăm fiecare cum 

vrem.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „după părerea mea nu sunt 

ambigue, e clar că nu veți merge dumneavoastră în instanță să reprezentați 

Consiliul Local.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule consilier aici așa 

scrie. Dumneavoastră nu ați fost, dar noi putem fi puși în situația aceasta și 

trebuie eliminat din start acest lucru. Vă dați seama dacă fiecare președinte de 

ședință stă numai prin instanțe...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „am înțeles și nu vreți ca să 

rezolvăm această problemă acum, printr-un amenament?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule consilier ați luat 

cuvântul acum vă rog opriți-vă. Supun la vot...” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „asta vroiam să vă sugerez, să 

supuneți a vot scoaterea celor 2 articole.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „supun la vot scoaterea art. 

2 și 3 din proiectul de hotărâre.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „dacă 

îmi permiteți, se poate reveni asupra unui proiect de hotărâre deja aprobat? S-a 

aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alegerea președintelui, odată cu 

desemnarea în calitate de președinte de ședință a d-nului Bîrsan. Se poate reveni 

asupra proiectului de hotărâre și a  se face modificări după ce a fost aprobat 

acest proiect? Păi începem cu stângul, stimați colegi. Eu cred că nu se poate 

reveni. Eu cred că se poate veni cu un proiect de hotărâre într-o ședință 

ulterioară când să se propună modificarea acestor articole, dacă sunt de 

modificat.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Primar s-a supus 

la vot de către d-nul secretar doar, repet și subliniez, doar votarea președintelui 

de ședință și nimic altceva.” 

 

 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă 

„proiectul a fost pentru aprobarea președintelui de ședință, s-a supus la vot, s-a 

votat proiectul.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „nu este adevărat, putem 

să ascultăm banda. V-ati exprimat punctul de vedere. 

Supun la vot scoaterea art. 2 și 3 din prezentul proiect de hotărâre..., cu 12 

voturi „pentru”..” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „de unde 12 voturi „pentru”? 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă 

„doamnele nu au votat.” 
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Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „eu am văzut că au ridicat 

mana, d-nule Nistoroiu, eu văd foarte bine că sunt chiar în fața mea, da?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „noi chiar vrem să știm legalitatea 

acestui demers și cred că o propunere de amendament din punctul meu de 

vedere și al colegei mele, ar fi foarte potrivită, asta ca să nu intrăm în ilegalitate 

cu propunerea asta, pentru că noi de fapt, da am votat un proiect de hotărâre și 

consider că dumneavoastră ar trebui să propuneți un amendament, nu știu dacă e 

posibil de scos acest articol fiindcă, având în vedere Codul Administrativ 

președintele de ședință din câte știu ... nu vreau să isc aici nici un scandal, vrem 

doar să știm dacă e legal ceea ce facem, dacă este regulamentar. Atâta tot și 

vrem mai multe explicații pentru că nu ni s-a spus, nici dumneavoastră și nici cei 

din grupul PSD, dacă acest proiect de hotărâre este identic cu cel dinainte. Adică 

dacă la alegerea președinților anteriori de ședință, da, a fost menționat acest 

articol care este din punctul d-nului președinte de vedere suspect.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-na consilier un 

amendament pertinent trebuie făcut și poate fi făcut doar de juriști, care știu ce 

scriu și elimină orice dubiu. Nu cred că noi putem acum, cunoștințele noastre 

juridice să facem un asemenea amendament...” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „cu tot respectul 

amendamentele se formulează de către consilieri locali.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „da, dar având în vedere 

cele 2 articole care presupun cunoștințe juridice, eu nu cred că este cazul să 

facem noi amendamente, care să stea în picioare ca și act legal.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „am trimis în 

arhivă să aducă toate dosarele de ședință de la momentul 2019…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Secretar, 

dacă îmi permiteți?” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog!” 

Dacă sunt discuții? 

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

Costel pentru eliminarea articolelor 2 și 3 de la proiectul de hotărâre nr. 1 și se 

aprobă  cu 9 voturi ”împotrivă ”din partea domnilor consilieri: Iorga Marius 

Eusebiu, Radu Nițu,  Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel  

Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela și Șelaru 

Aurel și  cu 12 voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase 

Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Trecem la... Eu v-am 

explicat, dacă vreți să cunoașteți mai bine, ascultați banda, ceea ce a spus.. 

Domnul Nistoroiu, vă rog frumos, nu v-am dat cuvântul, da? Trecem la art. ... la 

celălalt proiect. 
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Se prezintă punctul  al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Trebuia să primesc și 

eu o mapă aici, că sunt președinte. Asta-i mapa? Nu, ăsta este Regulamentul de 

funcționare. Voiam să știu și eu cu rapoartele de aprobare de la aceste hotărâri. 

Nu le am.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vi le-am trimis pe e-mail...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, eu 

ca președinte trebuia să le am aici pe masă. Orice președinte, nu numai eu. 

Trebuia să fie aici. Mulțumesc! Oricum, altă dată sperăm să meargă mai bine. 

Deci, următorul punct, constituim comisiile de specialitate. Vă rog! Dacă sunt 

discuții? Vă rog, domnul Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Înainte de a face niște propuneri vizavi de aceste comisii de specialitate, aș vrea 

să vă aduc la cunoștință, că alături de noi este domnul președinte al Consiliului 

Județean, domnul Cătălin Toma și cred că este bine de știut acest lucru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, ne cerem scuze 

domnule președinte, cu asta trebuia să începem. Ne cerem scuze! Da, alături de 

noi este domnul președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin 

Toma. Mulțumim pentru prezență!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu aș vrea să... pentru formarea 

acestei comisii, ar trebui să găsim niște formule pentru a forma aceste comisii, 

consultându-mă cu majoritatea consilierilor locali, aș vrea să vă propun o 

formulă formată din 11 membri pentru fiecare comisie.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc! Mai 

sunt propuneri? Deci sunteți de acord, da?  

Dacă sunt discuții? 

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

Tănase Neculai pentru  formarea unei comisii  din 11 membri  și se aprobă cu 

20 de voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, 

Radu Nițu,  Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase 

Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina, Tătaru Alexandra și o abținere din 

partea domnului consilier Nistoroiu Alexandru. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „S-a hotărât ca aceste 

comisii să conțină 11 membri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, vreau să intervin un 

pic. Auziți, n-ar fi bine, că nu explicați nimic, aici, sunt o serie de consilieri noi 

în primul mandat al lor, n-au mai fost niciodată. Haideți să explicăm un pic, din 

câte comisii pot face parte, câți pot face parte, nu poate să facă parte din trei 

comisii sau din două comisii.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ba pot face parte și 

din trei comisii, domnul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog, domnul Secretar, să ne explice 

un pic tema asta, ca să luăm la cunoștință.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Pot face parte și din 

trei comisii și din două și dintr-una. Domnul Secretar, dacă considerați să luați 

cuvântul, vă rog!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog să-mi permiteți să vă citesc din HCL nr. 572, este hotărârea 

prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

Local, care vă este cunoscut, pe care vi l-am trimis la început de mandat, în 

formatul editabil pentru a avea cunoștință de aceste prevederi. Articolul 11: 

Comisiile de specialitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate 

numai consilierii locali, lucru care este cunoscut. Operațiunile desfășurate în 

cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de 

activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul. și denumirea 

acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce 

revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și 

componența nominală a acestora se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local 

cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărului 

membrilor unei comisii este întotdeauna impar. Numărul locurilor ce revine 

fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți în fiecare comisie de 

specialitate se stabilește de Consiliul Local cu respectarea configurației politice 

de la ultimele alegeri locale. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face 

de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere regula, opțiunea acestora, 

pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În 

funcție de numărul consilierilor, membrilor Consiliului, un consilier poate face 

parte cel puțin dintr-o comisie și cel mult 3 comisii, dintre care este comisia de 

bază. Vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog, domnule 

Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, noi în 

mandatul trecut am avut, deci sunt 11 domenii, ale acestor comisii și ele au fost 
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comasate în trei grupuri și v-aș propune să mergem în continuare pe aceste 3 

grupări adică, buget-finanțe, urbanism și drepturile omului. Cred că este 

formula cea mai bună din punctul nostru de vedere. Este o propunere. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mai sunt propuneri? 

Vă rog!” 

 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul preșdinte, mai este o problemă. 

În mandatul trecut, țin minte, au fost consilieri care sunt și în sală acum, aleși, 

care nu veneau la comisii. Eu vă spun că cetățenii municipiului Focșani, pe 

proiectele de hotărâre care se aduc în fața noastră pentru votare au nevoie de 

consilieri să vină pe teren, să vadă obiectivele respective.”  

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Nițu, să nu 

anticipăm.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mă lăsați un pic dacă se...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Să nu anticipăm ce a 

fost, a fost.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul, nu cred că ce ați făcut acum 4 

ani... vă schimbați acum.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Discutați la obiect. Vă 

rog frumos!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Deci rugămintea mea următoare... este 

foarte bine cu 11 cum a spus domnul Tănase sau cu 7 sau cu mai mulți, dar să 

ne gândim fiecare dintre noi, dacă suntem prezenți și ne lasă serviciul și nu știu 

mai ce, că ne trecem în trei comisii și nu venim la niciuna au fost dați, și știu 

colegii de aici din sală, care-s mai vechi, în Consiliul Local. Am avut și unul și 

doi, și trei, dumneavoastră știți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Nițu, știm cu 

toții, nu mai povestim acum, lucrurile astea s-au întâmplat și de o parte și de 

alta.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mai mult din partea cealaltă, să știți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog! Da, domnul 

Costea, vă rog!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Observ că domnul Radu Nițu, de 

fiecare ne reproșează că noi suntem noi, că noi nu știm, că noi nu cunoaștem, că 

ce s-a făcut... domnul Radu Nițu, nu ne interesează ce ați greșit, noi suntem noi 

în acest Consiliu și hotărâm împreună. Nu dumneavoastră veți mai hotărî de azi 

înainte, vă rog frumos de fiecare dată să aveți grijă cum vă exprimați la adresa 

noilor consilieri. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, domnul Nițu, vă 

rog! Gata! Vă rog frumos! Ați vorbit, a vorbit și domnul. Este în regulă. 

Domnul Nițu. Vă rog abțineți-vă!” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Domnul Nițu. Vă rog 

abțineți-vă! Ce Dumnezeu! Da, domnul Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul consilier, domnul 

președinte, scuzați-mă!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu contează.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este adevărat. Domnul Radu Nițu a 

tras niște semnale de alarmă pertinente , nu că este vechi în Consiliul Local, 

chiar cunoaște în profunzime aceste lucruri. Este drept și bine de știut, colegul 

nostru domnul Costea, că nu trebuie să se adreseze personal domnului consilier, 

decât doar dacă nu vrea să-i dea un drept la replică domnului consilier. Deci, ar 

trebui în mod normal să vorbiți dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Aveți dreptate.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și atunci lucrurile sunt destul de 

simple.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Aveți  perfectă 

dreptate. Învățăm din mers. Cei noi învață din mers.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Îl rog pe domnul consilier să vi se 

adreseze dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Aveți dreptate și cei  

vechi mai greșim, dar încet, încet pornim acest motor și sperăm că lucrurile vor 

merge așa cum trebuie. Supunem la vot propunerea de 11 membri pentru fiecare 

comisie. Vă rog! 

Cine este pentru? Domnul Secretar să numărăm voturile.Vă rog frumos, 

că nu toată lumea este de acord cu 11. Deci, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „S-a votat deja.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Stați un pic. Sunt 

nepoliticos. Numai o secundă.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „S-a votat deja.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog opriți-vă! 

Numai un pic. Vă rog frumos! Să vă adresez o mică rugăminte. În momentul 

când se supune la vot, nu mai cereți cuvântul, cereți cuvântul înainte și vi se va 

dă. Da? Vă rog! Spuneți.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul președinte, cu scuzele 

de rigoare, am fost aici prezentă și atentă, propunerea domnului Tănase a fost 

deja votată.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da? Îmi cer scuze! 

Este vina mea. Deci a fost votată cu...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Cu 20 de voturi ”pentru” și o ”abținere” din partea domnului 

Nistoroiu.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Este în regulă. Îmi cer 

scuze! Mulțumesc pentru observație! Dacă mai sunt alte observații? 

Componența! Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu am făcut propunerea. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Haideți să vedem 

câți...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, dacă îmi 

permiteți? Trebuie să strângem propunerile de la fiecare grup de consilieri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Problema este și 

trebuie să ne gândim câți membri consilieri de la un grup sau de la celălalt... 

Domnul Secretar!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog, domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Puteți să ne lămuriți 

dumneavoastră?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu pot, domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu, dar dumneavoastră îmi cereți mie să vă spun cam cum ar trebui 

să voteze grupurile.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu, nu la asta m-am 

referit.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „La asta ați făcut trimitere, vă rog! Sau reformulați. Știu din punctul 

meu de vedere că există 3 partide reprezentate în Consiliul Local.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Este în regulă, 

domnul.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Cu privire la grupuri, nu știu, n-am auzit niciun fel de declarație.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, domnul Tănase, 

vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, eu aș propune ca să respectăm 

și ponderea...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „La asta mă refeream.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și în condițiile în care respectăm 

ponderea ar trebui ca cei mai mulți membri ai comisiei să-i  aibă PNL-ul, apoi 

urmează PSD-ul, și după aceea, USR-ul, adică 5, 4, 2.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ok. Vreau să pun o 

întrebare doamnelor consilier de la USR. Fiind doar două persoane, trebuie să 

vă afiliați unui grup parlamentar, unui grup de consilieri. Scuze!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Conform Codului administrativ, 

”pot” nu înseamnă imperativ, deci nu ne afiliem.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Sunt de acord cu 

dumneavoastră și voiam să vă știu opțiunea. Deci nu vă afiliați niciunui grup.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Rămânem echipa USR-PLUS.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Bine, doamnă 

mulțumesc! Domnul Secretar.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog, domnule președinte!  

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mă ajutați mai 

departe?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă ajut, dar nu am calitatea să fac propuneri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Propuneți 

dumneavoastră, domnul Tănase? Doriți să facem o pauză?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci haideți să luăm fiecare comisie 

în parte, da? La buget-finanțe, nu? Noi de la PNL avem niște propuneri.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte. Putem să facem o 

pauză. ” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „O pauză normală.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Sunteți de acord? 

Facem o pauză? 10 minute?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, este perfect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ok. Pauză.  

Pauză 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: Începem ședința. De la 

grupul PNL... Nu, mai întâi, să începem cu doamnele de la USR, vă asociați 

unui grup anume, doamnă? Vă rog la microfon. Nu să vă afiliați, să vă asociați.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Ne asociem cu fiecare comisie, 

nu așa a fost discuția, nu așa s-a votat?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu ați înțeles. Nu este 

nicio problemă. Mulțumesc! De la PNL, vă rog să vă alegeți un lider de grup. 

Domnul Tănase, sunteți liderul de grup de la PNL? Da?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da. Vreți să-l propun?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „De la PSD? Liderul de 

grup de la dumneavoastră. Mihai Nedelcu, da? Domnul Tănase, vă rog 

propuneri pentru cele 3 comisii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci pentru comisia buget-finanțe, 

îi avem pe domnii Dumitru Victor, Ana-Maria Dimitriu, Liviu Macovei, Tănase 

Neculai și Zîrnă Cristian.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Deci doamna 

Dimitriu, domnii Dumitru, Tănase, Zîrnă și ați mai spus parcă un nume.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și domnul Macovei.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Pentru buget, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Supunem la toate comisiile?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog la toate 

comisiile.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La urbanism, noi propunem pe 

domnii Bîrsan, Dumitru, Gheoca, Costea Și Tănase.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Gheoca, Tănase și 

încă cineva.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci Bîrsan, Dumitru, Gheoca, 

Costea și Tănase.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „La drepturile 

omului?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La drepturile omului, Zîrnă, Marcu, 

Dimitriu, Macovei și Drumea.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule președinte?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog, doamnă!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: Îl rog pe domnul Tănase, dacă 

sunteți amabil să facă propuneri și pentru USR-PLUS.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc! În 

ideea asta v-am întrebat atunci. Vă rog, domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru buget-finanțe le propun pe 

doamnele Corina Atanasiu și Alexandra Tătaru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „La comisia de buget?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La buget-finanțe, da. 

La urbanism, de asemenea doamnele Corina Atanasiu și Alexandra Tătaru. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și la drepturile omului, doamnele 

Corina Atanasiu și Alexandra Tătaru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Este în regulă. 

Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu am o întrebare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc frumos! Am fost 

atent la propunerile domnului Tănase. În primul rând, nu știu cum s-a ajuns la 

ponderea de 5, prin ce calcule. 

În al doilea rând, cred că era complet necesar și legal să se răspundă la 

prima întrebare pe care ați pus-o, dacă doamnele consilier de la USR se afiliază 

unui grup politic. Inițial au refuzat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Au fost întrebate, 

domnul.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Și acum să înțeleg că v-ați 

afiliat la PNL... pentru mine din punct de vedere politic...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Iorga, vorbiți 

cu mine, nu cu doamnele. Și cu doamnele, dar mai întâi vorbiți cu mine.” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu n-am spus niciun nume. 

Mă uit unde vreau. Poate nu vreau să mă uit la dumneavoastră. Ați întrebat dacă 

se afiliază unui grup politic.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Când ați fost 

dumneavoastră, eu v-am respectat. Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Și eu vă respect și v-am 

vorbit foarte frumos.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Doamnele și-au spus 

cuvântul, au spus ce au avut de spus și cu asta basta. Aveți vreo altă propunere 

în ceea ce privește comisiile dumneavoastră?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Dar cum s-a ajuns la 

ponderea asta?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Se votează.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu, stați puțin. Că este... 

totuși încălcăm legea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu încălcăm nicio 

lege. Vă rog frumos liniște!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Care-i aritmetica? Păi nu e 

aritmetică deloc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Vă rog frumos 

liniște! Domnul Nedelcu, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aș dori întâi să răspundeți la 

întrebarea cu ponderea. Cum ați ajuns? Cum s-au făcut calculele? Pe ce bază ați 

făcut?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „De ce trebuie să vă 

răspund eu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am întrebat. Dumneavoastră 

sunteți președintele.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ok. Ați întrebat. 

Așteptați răspunsul. Dumneavoastră aveți propuneri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Secretar, atunci pot să-l 

întreb pe domnul Secretar? Îmi permiteți să-l întreb să ne spună?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Nedelcu, 

domnii de la PNL au propus. Propuneți și dumneavoastră și supunem la vot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „La Comisia pentru drepturile 

omului...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Rar. Vă rog! Dar 

puteți pune și dumneavoastră și 20, domnul Ungureanu, că nu vă oprește 

nimeni. Puteți să propuneți 20. Vă rog, domnul Nedelcu. Domnul Nedelcu, 

aștept propuneri. Vă rog la Comisia de buget.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnii Marius Iorga, Radu Nițu, 

Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu , Nistoroiu Alexandru. Comisia de 

urbanism.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ascult.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nistoroiu Alexandru, Gongu 

Emanuel, Mihai Nedelcu și Daniel Ungureanu. 

La comisia pt. Drepturile omului, cultură, sănătate și sport, domnii 

Nedelcu Cristina, Șelaru Aurel și Mocanu George.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mai încet. Șelaru. 

Da.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mocanu George, Gongu Emanuel și 

Radu Nițu.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „La urbanism, domnii Ungureanu și Nistoroiu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnii Gongu, 

Nedelcu și Ungureanu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Marius Iorga.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, domnul Tănase, 

vă rog! Ați terminat?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, stați așa.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ați terminat. Văd. Ați 

avut pauză.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și domnul Iorga.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Iorga, da? La 

urbanism.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și la urbanism.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, domnul Tănase, 

vă rog! Domnul Tănase,  vreți să luați cuvântul, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, mai înainte am 

votat componența unei comisii formată din 11 persoane. Propun să facem votul 

pentru fiecare grup în parte. Deci pentru comisii și pentru fiecare grup în parte, 

da? Adică comisia buget-finanțe, persoanele pe care le supunem la vot. Și după 

aceea supunem și de la PSD, dar ei ies din schemă. Ca să zic așa.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vom face... da, 

domnul. Vă rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Dacă îmi permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Da, domnul Victor. 

Vă rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Ponderea este... este foarte simplu 

de calculat. Luați și împărțiți 9 sau 10 la 21 și vedeți care este rezultatul. La 

PSD este 4,2, rotunjirea nu se face la 5. Poftim? Serios?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog! Domnul 

Nedelcu, vă dau cuvântul dacă mi-l cereți. Vă rog! Spuneți. Domnul Nistoroiu! 

Fiți mai politicos. Cei 7 ani de acasă.” 

 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Stimate coleg! Dacă faceți aritmetic 

vorbind... PSD are 4,70 și ceva... nu trebuie să vă.. și PNL-ul are 5,20 ar veni 

rotunjit 5 - 5,1. Asta este în mod normal din punct de vedere matematic regula. 

Este corect sau nu?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, doamna Dimitriu, 

vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „O secundă! Vă rog 

așteptați! Domnul Ungureanu, nu v-am dat cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Puteți să vă înscrieți la 

cuvânt, dacă doriți și să nu vorbiți așa din culise. Mulțumesc! Aș vrea să spun 

domnule președinte, domnule lider de grup al PSD că 10 nu-i ca 9, da? O dată. 

Mai mult decât atât, nu știu ce înseamnă la dumneavoastră normal. Este normal 

să fie. Fiind 10 mandate ale consilierilor PNL să aibă majoritate, număr mai 

mare de altfel, de membri în fiecare comisie, cum și dumneavoastră ați avut în 

legislatura trecută. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Domnul 

Nedelcu, așteptați! Haideți să supunem la vot. Deci din partea PNL-ului, propun 

eu cu următoarea configurație, 5 membri de la PNL, 4 de la  PSD și doi de la  

USR. Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri? Vă rog, domnul Nedelcu!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Din punct de vedere matematic și 

legal al ponderii mandatelor pe care le avem, propunerea este următoarea și este 

cea legală, 5 de la PNL, 5 de la PSD și unul de la USR. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Și unul de la USR. 

Așteptați un pic! Vă rog! Da. Domnul Tănase. Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte, eu vă rog să 

supuneți la vot în ordinea propunerilor.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Exact.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Iar ceea ce înseamnă USR-ul, 

pentru că s-au asociat cu noi...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Am înțeles. Deci 

supunem la vot cele două propuneri de la cei doi lideri de grup, domnii Nedelcu 

și Tănase. Deci propunerea noastră este în felul următor, 5 PNL, 4 PSD și 2 

USR.” 

Dacă sunt discuții? 

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

Costel pentru a face parte din comisiile de specialitate 5 membri PNL, 4 PSD și 

2 USR și se aprobă  cu 9 voturi ”împotrivă ”din partea domnilor consilieri: 
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Iorga Marius  Eusebiu, Radu Nițu,  Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  

Gongu Emanuel  Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina 

Mirela și Șelaru Aurel și 12 voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri: 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina Și Tătaru 

Alexandra. 

 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu și nu se 

aprobă cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieriGongu Emanuel, 

Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Danielşi 12 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Deci componența 

viitoarelor comisii va fi în felul următor: 5 membri de la PNL, 4 de la PSD și 2 

de la USR. Bun, am lămurit și această problemă. Supunem la vot pe comisii. 

Domnule consilier Nedelcu, având în vedere ceea ce s-a votat mai înainte, 

dumneavoastră aveți 5 membri, trebuie să rămână 4. Spuneți, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dacă dumneavoastră considerați că 

este legală această, aceste comisii, nu este niciun fel de problemă din punctul 

meu de vedere, dar să fie legal. Vă rog să ștergeți pe ultimii propuși de la fiecare 

comisie. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”De la comisia de buget, 

domnul Nistoroiu pică, domnul Iorga la urbanism, de la drepturile omului, 

domnul Nițu. Mulțumesc, e în regulă. Supunem la vot comisiile, imediat, și le 

citesc. La comisia buget, doamna Dimitriu, domnul Dumitru, domnul Tănase, 

domnul Zîrnă, doamna Macovei, doamna... Poftim?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Domnul 

Macovei.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Scuzați, domnul 

Macovei, doamna Atanasiu, doamna Tătaru, domnul Iorga, domnul Radu Nițu, 

domnul Ungureanu, domnul Nedelcu și vă supun la vot această comisie.” 

 

Se supune la vot comisia de buget și administrație publică și se aprobă cu 

19 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan 
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Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, 

Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel   și 2 voturi ”abținere” din partea domnilor 

consilieri Iorga Marius-Eusebiu și Ungureanu Daniel.  

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Dau citire comisiei 

urbanism. Din această comisie vor face parte următorii membrii: Bîrsan, 

Dumitru, Gheoca, Tănase, Costea, doamna Atanasiu, doamna Tătaru, Nistoroiu, 

domnul Gongu, domnul Nedelcu, domnul Ungureanu.” 

 

Se supune la vot comisia de urbanism și agricultură  și se aprobă cu 20 

voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian-

Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Danielși 1 vot ”abținere” din partea domnului 

consilier Iorga Marius-Eusebiu. 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Dau citire comisiei de 

drepturile omului, domnul Zîrnă, doamna Marcu, doamna Dimitriu, domnul 

Mocanu…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Nu, domnul 

Macovei, doamna Drumea…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Eu am Mocanu aici, nu 

știu de ce, deci domnul Macovei, doamna Drumea, doamna Atanasiu, doamna 

Tătaru, doamna Nedelcu Cristina, domnul Șelaru, domnul Mocanu, domnul 

Gongu.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Așa da.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”OK. Le scoatem noi la 

capăt. Supunem la vot.” 

 

Se supune la vot comisia de drepturile omului, cultură, învățământ, 

sănătate și sport  și se aprobă cu 20 voturi “pentru” din partea domnilor 

consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel și 1 vot ”abținere” din partea domnului consilier Iorga Marius-Eusebiu. 
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Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, domnule Nedelcu, 

vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Precum am spus mai devreme, deci 

dacă această comisie este legală, de asta am și votat… ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, am înțeles…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…pentru că, considerăm cum ați 

spus dumneavoastră, considerăm că este legal, dar ne rezervăm dreptul de a 

întreba legiuitorul, dacă, într-adevăr aceste comisii sunt constituite legal. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Cu plăcere! Cu aceasta 

ordinea…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Iertați-mă…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog! Da, domnule 

Tănase, scuzați, mă scuzați un pic…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”O 

secundă…secretar…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule secretar, mă 

scuzați, vă rog!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Articolul 13 

vorbește că președintele și secretarul comisiei de specialitate, se alege prin vot 

deschis, din rândul membrilor comisiei.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Așa este. Treceam peste 

acest amănunt.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”E foarte 

important!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E foarte important! Eh, 

lipsa de experiență  își spune cuvântul și îmi cer scuze, dar încet, încet le 

scoatem la capăt, cu ajutor din partea domnului secretar. Bun, așteptăm 

propuneri atunci de la cele 2 grupuri. Pentru comisia de buget, președinte 

comisie și secretar, în același timp. Domnul…votăm pe rând sau pe ambii, 

ambii în același timp?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Cum considerați 

dumneavoastră…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Spuneți, domnule 

Tănase, cum propuneți?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci propun pentru buget-finanțe, 

da?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci propun ca președinte al acestei 

comisii, pe domnul Liviu Macovei, iar ca secretar îl propun pe domnul Cristian 

Zîrnă.” 
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Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Bun, domnul Nedelcu, 

vă rog! Președintele…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Cu toate că s-au exprimat niște 

opinii aici, consider că cel mai oportun  pentru comisia de buget este doamna 

Corina Atanasiu, o propun ca președinte și ca secretar, pe domnul Radu Nițu. 

Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, vă rog, doamna 

Atanasiu.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Eu nu vreau să accept poziția, nu 

am suficientă experiență ca să pot să, aș vrea să fie altcineva președinte în 

prima…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”În regulă, mulțumesc, 

domnule Nedelcu, reveniți cu altă propunere, vă rog! Domnule Nedelcu, 

reveniți cu altă propunere.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Am înțeles, nu vă faceți…atunci am 

să-l propun pe domnul Marius Iorga. Eu știam că sunteți cu Finanțe, din acest 

motiv v-am propus, nu v-am propus ca să facem altceva…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Bun, în regulă. E în 

regulă, supunem la vot cele 2 propuneri. Supunem la vot propunerea domnului 

Tănase, cine este ”pentru”, cineva ”împotrivă”, se abține cineva…12 voturi 

“pentru” și 9 voturi ”abținere”...” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Stați un pic, stați 

un pic, 10…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Scuzați, scuzați, 

scuzați!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”10 voturi 

”pentru”, 2+9, 11 ”abțineri” pentru domnul Macovei…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, da, da, pentru buget 

și domnul Zîrnă. Supunem la vot propunerea….Vă rog, doamnă…” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Aș vrea să explic puțin votul 

nostru și abținerile noastre, vrem să solicităm domnului președinte PNL 

Focșani, Nicu Tănase, consilier local, să revină cu o altă propunere pentru 

comisia de buget. Mulțumesc!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Tocmai nu ați 

votat.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, supunem la vot 

propunerea domnului Nedelcu pentru comisia de buget.” 
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Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu pentru 

comisia de buget și administrație publică și nu se aprobă cu 9 voturi “pentru” 

din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 12 voturi “abţinere” 

din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian. 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Cu 9 voturi ”pentru” și 

12 voturi ”abținere”, nici această propunere nu a trecut, suntem într-un blocaj. 

Eu propun să trecem la următoarele 2 comisii și între timp ne mai gândim și 

revenim la vot. Pentru comisia de urbanism, domnule Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…… ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”La microfon.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vorbiți la microfon, 

domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, deci pentru urbanism, 

președinte, domnul Bîrsan, secretar, domnul Victor Dumitru.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, domnule Nedelcu, 

vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Pentru comisia de urbanism îl 

propun ca președinte, pe Gongu Emanuel și secretar, Ungureanu Daniel. ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Bine.” 

 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Neculai Tănase pentru 

comisia de urbanism și agricultură  și se aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea 

domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian şi 9 voturi “abținere” din partea domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-

Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu pentru 

comisia de urbanism și agricultură și nu se aprobă cu 9 voturi “pentru” din 

partea domnilor consilieriGongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 
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Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 12 voturi “abţinere” 

din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Comisia pentru 

drepturile omului. Vă rog, domnule Tănase, propuneți președinte și secretar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Propunerea noastră este pentru, la 

drepturile omului, ca și președinte, doamna Ana-Maria Dimitriu și secretar, 

doamna Livia Marcu.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, domnule 

Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Ca președinte propun pe doamna 

Nedelcu Cristina și ca secretar, pe domnul Șelaru Aurel.” 

 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Neculai Tănase pentru 

comisiade drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport și se 

aprobăcu 12 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 9 voturi 

“abținere” din partea domnilor consilieriGongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. 

 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu pentru 

comisia de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport și nu se 

aprobă cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel și 12 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Revenim la comisia de 

buget. Domnule Tănase aveți alte propuneri pentru comisia de buget? 
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Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi nu se poate constitui 

comisia de buget. Domnule, vă rog frumos! Alo, liniște! Domnule Ungureanu, 

domnule Iorga, luați cuvântul dacă doriți, că nu e nicio problemă. Păi asta este. 

Domnule secretar, ce spune legiuitorul în acest caz?” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule președinte… ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Stați așa puțin, dar poate să 

propună….” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Legiuitorul nu 

prevede astfel de situații. Legiuitorul vorbește că se alege prin vot deschis, 

faceți propuneri până se alege președinte și secretar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte… ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog spuneți, 

domnule…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Îmi permiteți o pauză de 2 minute?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”5 minute pauză. 2 

minute, dacă dorește domnul Ungureanu, în regulă, 2 minute.” 

Pauză 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnilor, vă rog, vă 

rog luați loc, domnule Dumitru, vă rog luați loc! Vă rog, domnule Tănase, am 

început ședința!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Haideți să reluăm 

ședința, la modul oficial .” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Tănase, 

domnule Tănase, domnule Tănase, vă rog luați loc!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Suntem în direct 

și ar trebui…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule secretar, revine fiecărui grup 

de consilieri....grupul de consilieri a fost constituit...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Tănase, vă rog 

luați loc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…fiecărui grup de consilieri sau 

consilierilor independenți…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Păi grupul de 

consilieri…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Grupul de consilieri…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Cred că ar 

trebui…Domnule președinte vă rog să-mi permiteți o sugestie. Cred că totuși ar 

trebui ca să dezlegăm această enigma vizavi de cele de doamne consilier de la 

USR. S-a pus problema, s-au afiliat, nu s-au afiliat, s-au asociat, fac parte  
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dintr-un grup sau fac parte din ceea ce înseamnă asocierea cu un partid sau 

altul? Și vă rog să adresați întrebarea, pentru că au fost ”N” întrebări la care s-a 

răspuns când evaziv, când nu s-a răspuns, din punctul meu de vedere.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, doamna 

Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Am declarat la începutul 

ședinței că nu ne afiliem, doar ne-am asociat la comisii.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”În regulă, mulțumesc!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulțumesc și eu!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am primit răspunsul. 

Va trebui să votăm și vom sta aici până până vom vota această comisie de 

buget, știți, ca la Papă, până iese fumul alb. Deci reluăm, există vreo schimbare, 

domnule Tănase, în propunere, vă rog?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci propunerea este a domnului 

Macovei ca și președinte și secretar, domnul Victor Dumitru.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi domnul Dumitru e 

secretar la comisia de urbanism.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Și ce dacă!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Se poate, da? E legal? E 

în regulă. Domnule Nedelcu aveți vreo schimbare la comisia de buget?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc! Nu, n-avem nicio 

schimbare. Noi prima data asta am avut opțiunea, dar am fost refuzați, așa că o 

să rămânem cu domnul Iorga și cu domnul Radu Nițu, secretar.” 

 

Se supune la vot, din nou propunerea domnului consilier Neculai Tănase 

pentru comisia de buget și administrație publică și se aprobă cu 12 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 9 voturi “abținere” din partea domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. 

 

Se supune la vot, din nou propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu 

pentru comisia de buget și administrație publică și nu se aprobă cu 9 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 



28 
 

Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 voturi “abţinere” 

din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian şi o neparticipare din partea domnului consilier Bîrsan Costel. 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule secretar putem 

încheia ședința? Domnilor vă mulțumesc, am epuizat…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Din punctul meu 

de vedere, ordinea de zi a fost epuizată, avem președinți, formulăm sau 

retipărim documentele prin care dumneavoastră trebuie să recunoașteți sau să 

achiesați la punctul de vedere al inițiatorului la proiectele de hotărâri. Știți bine 

că se întocmesc rapoarte pe marginea fiecărui proiect. Acum știm care sunt 

membrii comisiei. Când vom face invitații, vom face ținând cont de propunerile 

dumneavoastră pe care le-ați votat astăzi.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E în regulă. Încă o dată 

îmi exprim nădejdea că în această legislatură nu va mai fi ca în cealaltă și sper 

că lucrurile să meargă mult mai bine.” 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 
            Costel Bîrsan                                         MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                             Eduard-Marian Corhană 
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