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                 R O M A N I A         

 JUDETUL VRANCEA 

        MUNICIPIUL FOCSANI          

   CONSILIUL LOCAL                             
    

        
      

P R O C E S    V E R B A L 

din 8 iulie 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.  

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Dăscălescu Cristina - Şef Serviciu Administraţie publică locală şi  

agricultură; 

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

agricultură; 

 d-na Poieană Simona – Șef serviciu buget-contabilitate; 

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare  

urbană; 

 d-na Mândru Paula – Inspector Serviciul administrarea domeniului public și  

privat, publicitate;  

 d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul juridic, contencios; 

 d-nul Nicușor Statache – Director PARKING FOCȘANI S.A.; 

 d-na. Cristina Costin – Administrator special SC ENET SA Focșani; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul Corp de control al Primarului; 

 d-nul Cristian Roşca – inspector Birou urmărire, încasare și executare silită; 

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

 d-na Botezatu Emanuela  - inspector Compartiment transport urban; 

 d-na Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios; 

 d-nul Manoliu Marius – inspector Biroul relații cu publicul, informare publică 

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului 

Focșani: 

 

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

local a domnului Filimon Ionuț;  
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2020, a sumei de 8,5 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut 

media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2020, an școlar 2019-

2020;  
 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2020, a sumei de 3,00 mii lei pentru acordarea de stimulente 

financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de 

bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020;  
 

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

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

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 424/26.09.2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

6. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a 

imobilelor situate în Focșani, Tarla 176, aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, identificate prin CF 65004 și CF 65569;  
 

7. proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice pentru amplasarea de terase sezoniere stabilită prin HCL nr. 593/2019 privind 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte 

taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020; 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Devoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea;  
 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului informării și consultării publicului 

nr. 41540 din 12.05.2020 privind documentația P.U.D. și aprobareas Planului 

Urbanistic de Detaliu „Elaborare P.U.D. și construire sediu administrativ „Parohia 

Sfânta Cuvioasa Parascheva”, clopotniță și amplasare bazin subteran pentru rezervă 

apă incendiu cu cameră de pompe” Focșani, bdul. Independenței nr. 2, T. 128, P. 

6706-6717, nr. cad. 66319, pe terenul în suprafață de 277 mp; 

 

10. Contestația prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

55078/22.06.2020 formulată de Asociația Taxi P Fulger împotriva Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2020;  
 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani 
deschide ședința extraordinară din data de 8 iulie 2020, ședință ce a fost convocată prin 

Dispoziția nr. 497/03.07.2020, emisă de către Primarul Municipiului Focșani, domnul 

Cristi Valentin Misăilă.  
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „În legătură cu prezența, după cum se poate constata, în sală sunt prezenți 10 

consilieri. În aplicația numită ZOOM... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mă auziți acum?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cartela era de vină.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Reluăm discuțiile?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Se pare că există și ecou în sală. Încercam să vă spun că, după convocarea 

ședinței, care a avut loc vinerea trecută, în cursul zilei de luni, 6, domnul consilier Nicu 

Tănase, în numele grupului PNL a formulat o solicitare pentru reprogramarea ședinței 

de astăzi. Am argumentat în scris că această ședință a fost emisă conform Codului 

administrativ, că s-a făcut o procedură de a fi invitați cetățeni pe transparență 

decizională. În același timp, astăzi aveau un angajament luat în fața operatorilor de 

taximetrie din oraș și la ultima ședință ordinară, am stabilit că în data de 8 va avea loc 

această ședință extraordinară. 

În aceste condiții, răspunsul l-am argumentat în această manieră, l-am scanat și l-

am trimis domnului consilier Tănase. 

O altă chestiune prealabilă pe care o aduc la cunoștința dumneavoastră, este că 

proiectul de hotărâre care vizează încetarea mandatului de consilier al domnului 

consilier Filimon Ionuț, îl completăm cu demisia care a fost înregistrată ulterior 

întocmirii acestui raport și o să dezvoltăm la proiectul de hotărâre numărul 1. 

Având în vedere faptul că, domnul președinte de ședință Nedelcu Mihai, așa cum 

l-ați ales dumneavoastră la ultima ședință ordinară este prezent în mediul online, dar nu 

poate fi prezent fizic în această sală, o să vă rog să faceți propuneri pentru că astăzi, 

doar pentru ședința de astăzi cineva  să preia conducerea acestei ședințe. Vă rog, 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc, domnule Secretar! Îl propun pe 

domnul viceprimar Iorga Marius-Eusebiu din partea grupului PSD.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Am luat act. O să vă rog domnule consilier Marius Iorga și viceprimar în 

exercițiu, să poftiți la prezidiu pentru a prelua lucrările ședinței de astăzi. Iertați-mă! 

Supun la vot această propunere. Dacă sunt și alte propuneri? Supun la vot această 

propunere. Cine este pentru ? Domnul consilier Nedelcu cum votați?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Gongu cum votați?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă mulțumesc! Pentru cei prezenți vă rog să votați prin... așa cum am spus 10 

prezenți în sală, aplicația evidențiază numărul celor prezenți coroborată cu celelalte 2 

voturi exprimate expres.  

Dacă sunt discuții? 

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

pentru alegerea domnului consilier  Iorga Marius-Eusebiu ca președinte de ședință 



 4 

pentru sedinta extraordinara din data de 08 iulie 2020 și se aprobă  şi cu 12 voturi 

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

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

Mihai, devenind hotărârea nr.166. 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog domnule președinte să vă prezentați la prezidiu pentru a prelua 

lucrările ședinței și o să rog colegii să reconfigureze un pic sistemul pentru că așa cum 

v-a spus și anterior, fiecare consilier local are un loc, iar aplicația funcționează în 

funcție de așezarea în spațiu a fiecărui consilier local. 

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

25 iunie, când a avut loc prima ședință în această sală frumoasă și reabilitată. 

 Dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal? Cine este pentru ? 

Împotrivă? Prin vot electronic.  

Domnul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică: „Domnul 

Secretar!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă rog!” 

Domnul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică: „Trebuie să 

votăm, știți cum, electronic.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Păi asta spuneam.” 

Domnul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică: „Așteptați să 

facem schimbările întâi.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: N-ați terminat schimbările? Iertați-mă! Se poate vota?” 

Domnul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică: „Încă un 

minut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Astăzi, așa cum de altfel sunt 

prezenți ceilalți colegi, trebuia să fie prezenți inclusiv consilierii locali PNL. Dumnealor 

s-au supărat ca măgarul pe sat și spun acest lucru deoarece, în numele focșănenilor, 

alături de domnul Secretar, am acționat în instanță grupul local... Doar pentru 10% din 

terenurile din domeniul public și privat al municipiului Focșani. Am hotărât imediat să 

contractăm o firmă care să întocmească aceste documentații. În baza contractului 

încheiat cu firma respectivă, era foarte simplu. Se făceau măsurătorile, se prezenta 

documentația în fața Consiliului local, se aprobau acele documentații, în urma cărora se 

înregistrau cărțile funciare  la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Se 

recepționa cartea funciară și se făcea plata către prestator, către cel care a măsurat 

terenurile respective și ne-a întocmit documentațiile necesare. Dumnealor ce au spus? 

Dar de ce să facă Misăilă treabă? De ce să avem o evidență foarte clară la ce înseamnă 

domeniu public și privat al municipiului Focșani? Orice investiție pornește de la cartea 

funciară. Știm exact terenul pe care putem face lucrările respective. Că este vorba de 

străzi, că este vorba de școli, de locuri de joacă, de parcuri ș.a.m.d. Iar ei n-au vrut să 

avem cărți funciare, din două motive, să nu putem face investiții, să blocheze tot ce 

înseamnă municipiul Focșani și doi la mână, să facă jocurile unor oameni deștepți din 

afaceri imobiliare. Să  le mai dea prilejul unora și altora să se ducă pe la instanțe și să 

spună acesteia, știți că terenul ăla nu aparține Primăriei și am eu documente, scot ei nu 
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știu ce documente, știm noi cum le scot unii și alții din Arhiva Statului  și vin și spun că 

sunt moștenitori.  

Și ne-am trezit cu moștenitori care au venit și au luat terenurile de prin Focșani, 

printre blocuri, prin spații verzi, prin parcuri. Și acum au document de proprietate că așa 

a dispus instanța, ca să nu mai spun că unii și alții și-au mărit așa de la sine proprietățile 

mutând gardurile, granițele de proprietate și ne trezim când facem cărți funciare că ne 

suprapunem. Vă dau un exemplu: Casa de Cultură a Sindicatelor. Au pretenția că ei sunt 

proprietari pe jumătate din parc. Total fals. Și pentru faptul că noi am vrut să facem 

lumină în acest domeniu, ei n-au fost de acord. Nefiind de acord și nevotând acele 

proiecte, noi n-am avut posibilitatea să facem plata firmei care ne-a făcut măsurătorile. 

Și la un moment dat, am fost obligați, somați de fapt de firma respectivă, să le plătim 

penalități. Nici mai mult, nici mai puțin 238,00 mii lei, adică vreo două miliarde trei 

sute optzeci de mii de lei vechi. Din banii cui? Din banii focșănenilor. Și atunci, ce am 

spus? Nu putem să stăm cu mâinile în sân și am acționat în instanță, iar astăzi au avut 

termen, proces la Brăila. Colega care ne-a reprezentat este aici, doamna Mihaela Lola. 

La ce oră ați avut doamnă procesul? Vorbiți la microfon.” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 

„Astăzi la ora 9,00.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și la ce oră v-ați întors? Luați loc.” 

Doamna Mihaela Lola - consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: „În jur 

de ora 11,00.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci la ora 11,00. Și câți au fost 

prezenți din cei...” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: „Au 

fost prezenți 3 consilieri locali, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin și  Bîrsan Costel.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ei așa au motivat când m-au sunat pe 

mine, m-a sunat domnul Tănase și mi-a spus, domnul Primar, știți că noi avem proces la 

Brăila, nu avem cum să ajungem. Domnule, dacă interesul este pentru a vă proteja și a 

vă apăra în instanță, eu înțeleg, dar procesul este la ora 9,00. Și pe jos dacă plecați de 

acolo, ajungeați până la ora 15,00 la Focșani. Iată! N-au ajuns. Dar din 3 văd că n-au 

ajuns 9. Acesta este interesul manifestat de reprezentanții PNL și de UNPR, de fapt tot 

PNL este și el de acum pentru focșăneni și pentru voi dragi elevi. Ca să înțelegeți cum 

stau lucrurile. Nu vreau să vă începeți vacanța cu politică, dar v-am invitat astăzi aici, în 

fața tuturor pentru că meritați și pentru că ați demonstrat prin tot ceea ce ați făcut, că ați 

obținut rezultate deosebite și astăzi la propunerea noastră, la propunerea mea, la 

propunerea colegilor consilieri, veți fi premiați. 

Era frumos ca la o festivitate de premiere, să fie prezenți toți membrii Consiliului 

local, bine cu excepțiile inerente, absențe motivate ale altor colegi. Dar, vedeți că, acum 

avem posibilitatea și conform legii și conform tehnologiei, ca cei care nu pot fi prezenți 

fizic să poată fi prezenți online. Din păcate nu s-a vrut. Mă scuzați dacă v-am plictisit, 

dar trebuia să spun pentru că este deja un gest total disprețuitor la adresa focșănenilor, în 

primul rând, care i-au trimis aici să-i reprezinte.  

Și mă gândesc că, totuși pe 27 septembrie ne vom mai deștepta și noi și vom ști 

pe unde punem ștampila. Eu vă mulțumesc, iar în completarea ordinii de zi domnul 

președinte de ședință, dacă tot discutăm, mai propun 3 proiecte pe ordinea de zi. Este 

vorba de: 
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1. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, 

inventariat in domeniul public al Municipiului Focsani, situat in ”Perimetrul Istoric 

Piata Unirii si Gradina Publica”;  

2. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie: ”Modernizarea sistemului de iluminat public” din Municipiul 

Focsani; 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iată! Un obiectiv extrem de 

important la care ei lipsesec. Nu-i interesează. 

3. proiect de hotarare pentru completarea si modificarea HCL nr.384/2015 privind 

aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului 

Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Pot relua votul pentru procesul verbal? Domnul Necula? Vă rog să vă 

pronunțați cu privire la cele consemnate în procesul verbal din ședința din 25 iunie. 

Supun la vot acest proces verbal. Vă rog să vă exprimați votul. Domnul consilier 

Tănase? Domnul consilier Nedelcu? Iertați-mă! Cum votați? 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă mulțumesc! Domnul consilier Gongu, vă rog,  cum votați?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da, mă amuz. Bună ziua! Pentru proces 

verbal.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 

25.06.2020, și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: 

Ionuț Mersoiu, Ungureanu Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, Ailincuței 

Lauriana, Lupu Cătălina, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Radu Nițu și Gongu Emanuel. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă mulțumesc! Domnule președinte, vă rog să preluați conducerea ședinței. 

Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc 

frumos! Bună ziua! Stimați colegi, stimați cetățeni, doamnelor și domnilor invitați, bine 

ați venit la ședința extraordinară a Consiliului local, data de astăzi, 8 iulie. Începem cu 

primul proiect de hotărâre pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind... Mă scuzați! 

Trebuie să supun la vot ordinea de zi cu proiectele suplimentare propuse de domnul 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. Cine este pentru? O să-i întreb pe cei care, pe colegii 

consilieri din mediul online.  

 Domnul consilier Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc!” 
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Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot ordinea de zi cu cele 3 proiecte introduse de 

domnul Primar  și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” din partea următorilor domni 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Ungureanu Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, 

Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Radu Nițu și Gongu Emanuel. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc!” 

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

încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Filimon Ionuț; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă sunt discuții? 

Dacă nu supun la vot. Domnul consilier Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc! Trecem 

la votul colegilor din sală. 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 167. 

 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 8,5 mii 

lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare 

Națională, sesiunea iunie 2020, an școlar 2019-2020; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă sunt discuții? 

Felicitări elevilor din toată inima! Supun la vot. Domnul consilier Mihai Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Votez pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Felicitările mele elevilor! Pentru ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumim! Colegii 

din sală.” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 168. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc 

frumos! Proiectul a fost aprobat. Îl rog pe domnul Primar să ia cuvântul.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În primul rând, încă o dată felicitări 

dragi elevi, felicitări dumneavoastră, profesorilor dumneavoastră, părinților 

dumneavoastră! Mă bucur că anul acesta este un număr mult mai mare de medii de nota 

10 obținute la Evaluarea Națională, ceea ce înseamnă că avem tineri foarte interesați de 

a se implica în formarea lor pentru viață în primul rând. Le doresc succes în continuare, 

să aleagă colegii și licee tot de la noi din oraș, din municipiu. Avem colegii foarte bune. 
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Iată că avem și la următorul proiect, vom premia pe cei care au obținut nota 10 la 

examenul de Bacalaureat. 

Ca un detaliu tehnic, astăzi vom proceda doar la o înmânare simbolică a unui cec 

în valoare de 500 lei pentru fiecare dintre dumneavoastră, urmând ca după finalizarea 

procedurilor legale, începând cu ziua de vineri, puteți să vă prezentați la casierie, da? La 

casierie cu buletinul și să vă ridicați premiul în bani, așa cum se cuvine. Acum dați-mi 

voie să vă felicit, să vă înmânez aceste diplome. 

 

ICHIM R. ANDREI RĂZVAN 

ȚOPA T.D. MARIA RALUCA 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Felicitări! Colegii mi-au spus că 

începând de vineri, de la ora 10,00 până miercuri puteți să veniți să vă ridicați premiul. 

BĂNCILĂ C. MIRUNA 

Este bine de spus și unitățile de învățământ de unde sunt.” 

 

ICHIM R. ANDREI 

RĂZVAN 

Colegiul Național „Al. I. Cuza”    

ȚOPA T.D. MARIA 

RALUCA 

Colegiul Național „Al. I. Cuza”   

BĂNCILĂ C. MIRUNA 

 

Colegiul Național „Unirea”   

CIOBOTARU A. ELENA-

ALEXANDRA 

Colegiul Național „Unirea”   

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să vă trăiască! Felicitări! Succes!” 

 

IGNAT V.E. TUDOR  - Colegiul Național „Unirea ”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Felicitări! Succes!” 

NEGOIȚĂ N.D. LORENA-ELENA -  Colegiul Național „Unirea”   

Felicitări! Succes! Bănuiesc că tot la ”Unirea” mergeți?” 

PETRUC C.C. MATEI - Colegiul Național „Unirea”   

Succes! 

POPESCU I.C. DIANA-ELENA -  Colegiul Național „Unirea”   

Felicitări! Succes! 

SLĂVOIU I.D. IOANA-MARIA - Colegiul Național „Unirea”    

Felicitări! Succes! 

CUCU N. AMALIA -  Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” 

Felicitări! Succes! 

GOIDEA M.M. BIANCA MARIA -  Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” 

Felicitări! Succes! 

SOLOMON M.N. ȘTEFAN  - Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” 

A fost greu în ultimul an? În altă școală? În altă clasă? În altă sală?” 

SOLOMON M.N. ȘTEFAN Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” : „Nu.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A și uitat. Înseamnă că a fost bine. 

V-aduc la cunoștință că astăzi am vizitat, apropo de această școală, am vizitat-o. Este 

99% gata și va arăta occidental și țin să-l felicit pe această cale pe domnul director de la 

Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” pentru că s-a implicat trup și suflet ca să reușim 

să ducem până la capăt acest proiect. 

 

NECULA I. IOAN SEBASTIAN  - Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” 

Felicitări! Succes!Băiatul colegului nostru! Felicitări, Răzvan! 

BERCARU V. ANA -  Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”. Este plecată din 

localitate. Să vină la bănuți, la premiu.” 

LUPU M. TEODOR CRISTIAN -  Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” 

Felicitări! Succes! 

MIRODONE D.M. MARIA -  Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” 

Felicitări! Succes! 

SĂVULESCU M. MARIA MEDEEA  - Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” 

Felicitări! Succes! 

Aceștia au fost minunații noștri elevi premiați astăzi, care au obțunut nota 10 la 

Examenul de Evaluare Națională, susținut în sesiunea iunie 2020, anul școlar 2019-

2020.  

Dați-mi voie încă o dată să vă felicit și să vă doresc vacanță plăcută și mult 

succes pe mai departe și vă așteptăm și la alte premii pentru că, așa cum probabil ați 

observat, noi Primăria Municipiului Focșani, Consiliul local al Municipiului Focșani 

premiază performanța și orice premii obținute la diversele concursuri naționale și 

internaționale au fost răsplătite mai mult sau mai puțin valoros, dar în orice caz simbolic 

de către noi pentru că ne dorim să avem copii care să ne asigure viitorul și să nu fie ca 

ei, să fie oameni de bază pentru națiune și pentru societate. Succes!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Continuăm 

proiectele ordinii de zi.” 

 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 3,00 mii 

lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut 

media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă sunt discuții? 

Vă rog, domnule viceprimar!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da. Vă mulțumesc, domnule președinte! Am 

un amendament și ca să fiu explicit, în urma contestațiilor, mai sunt încă 2 elevi, care au 

obținut media 10 la Bacalaureat, și anume amendamentul sună astfel:                                             

Modificarea titlului Hotărârii în sensul majorării sumei alocate de la 3,00 mii lei 

la 5,00 mii lei. 

Modificarea art. 1, după cum urmează: 
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    Art. 1 Aprobarea alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul local al Municipiului 

Focşani pe anul 2020, pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu 

care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 

2020, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Nume  și prenume Unitatea de învățământ Suma  

lei 

1. BOBOC  D.S. IOANA-CARLA Colegiul Național ”Al.I. Cuza” 1.000 

2. VASILE  C. OANA-LARISA Colegiul Național ”Al.I.Cuza” 1.000 

3. IORGULESCU A. DIANA  Colegiul Național ”Unirea” 1.000 

4. PERȘIȚĂ G. ANDREEA-GEORGIANA Colegiul Național ”Al.I. Cuza” 1.000 

5. VOINEAG V. GEORGIANA-OANA Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” 
1.000 

 TOTAL  5.000 

lei 

 

Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc și eu! 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului 

viceprimar Mersoiu. Colegii online. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Pentru amendament și pentru proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumim!” 

Dacă sunt discuții? 

 

Nu sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu 

Ionuț   și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Ionuț 

Mersoiu, Ungureanu Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, Ailincuței 

Lauriana, Lupu Cătălina, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Radu Nițu și Gongu Emanuel. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Amendamentul a 

fost aprobat cu 12 voturi. Vă supun la vot proiectul în integralitatea sa. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Felicitări și lor. Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumim!” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 169. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dau cuvântul domnului 

Primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Așa cum am procedat și la proiectul 

anterior și de această dată dați-mi voie să-i felicit pe premianți, pe cei care ne fac cinste 

și pe cei care au dat dovadă că cei patru ani de liceu au fost foarte importanți pentru ei și 

au acumulat toate cunoștințele necesare pentru a obține  media zece la examenul de 

Maturitate, îl numim noi.  

Vă doresc în continuare mult succes pentru că aveți nevoie, bănuiesc că deja v-ați 

orientat către o facultate, dar mesajul nostru, al tuturor celor prezenți astăzi aici, ca după 

ce veți acumula cât mai multe cunoștințe să veniți să le puneți în practică aici în 

Focșani, pentru că vă promit eu, că în următorii patru ani veți avea mult mai multe 

transformări ale Municipiului și vă veți putea pune în valoare tot ceea ce ați acumulat 

pentru dvs. și pentru cei care vă înconjoară. 

Încă o dată vă felicit pe dvs. dragi elevi, părinți și profesori. Ați format un trio sau 

mai bine zis un triunghi echilateral. Felicitări și mult succes în continuare. 

Și acum să trecem la nominalizarea celor care au obținut nota zece: 

-BOBOC IOANA-CARLA - Colegiul Național ”Al.I. Cuza”, felicitări și mult succes. 

-VASILE  OANA-LARISA - Colegiul Național ”Al.I. Cuza”, felicitări și mult succes. 

-IORGULESCU DIANA – Colegiul Național „Unirea”. Iată un colaborator mai vechi 

de al nostru, tatăl, felicitări încă odată și mult succes, și pentru ceea ce faceți dvs. în 

activitatea dvs., mult succes. 

-PERȘIȚĂ ANDREEA-GEORGIANA - Colegiul Național ”Al.I. Cuza”. Cu emoții așa, 

felicitări, felicitări. 

-VOINEAG GEORGIANA-OANA - Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”. De 

asemeni cu puține emoții, dar a reușit până la urmă să obțină nota zece, felicitări. 

Premiul pentru acești tineri, de acum studenți bănuiesc, nu, sau urmează, este de o 

mie de lei. La fel vă fac precizarea că puteți ridica premiul, începând de vineri de la ora 

zece, până miercuri inclusiv, de la casierie, cu buletinul la dvs.  

Încă odată vă doresc mult succes și vă așteptăm înapoi acasă, da. Focșani-ul 

nostru trebuie să fie casa noastră. La mulți ani și vacanță plăcută și să vă bucurați de 

aceste mici premii pe care noi vi le-am oferit astăzi. Mult succes. La mulți ani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Mulțumim domnului 

Primar Cristi Valentin Misăilă și mulțumim și tinerilor care au fost prezenți astăzi în 

sală, mult succes și vacanță plăcută. 

Continuăm ordinea de zi stimați colegi”.  

 

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

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

36/215 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru 

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

S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă sunt discuții. 

Domnule Primar vă rog”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Poate mulți din cetățeni se întreabă de 

ce tot modificăm aceste tarife privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice.  

Există o decizie ANRE 1093/29.06.2020 prin care practic, ni se impune să 

unificăm, să nu mai existe diferențe între tarifele practicate pentru populație și tarifele 

practicate pentru agenții economici.  

Astfel pentru populație, modificarea este ... zic eu, nesemnificativă, de la 

patrusute zece virgulă cincizeci și nouă, inclusiv TVA la patrusute zece virgulă optzeci, 

inclusiv TVA, pe când la agenții economici iată, este o reducere semnificativă de la 

prețul actual fără TVA de treisute optzeci si trei virgulă șaizeci și opt lei la treisute 

patruzeci și cinci virgulă douăzeci și unu lei. Prețul local modificat, inclusiv TVA fiind 

tot de patrusute zece virgulă optzeci lei.  

Diferența dintre costurile de producție a Gcal. și aceste prețuri stabilite pentru 

populație doar ... în continuare populației i se va factura la douăsute optzeci și cinci de 

lei pe Gcal., diferența va fi suportată prin subvenție de la bugetul local. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumim și noi 

domnule Primar.  

Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc.Colegii 

prezenți în sală …”. 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 170.    

 

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

și completarea H.C.L. nr. 424/26.09.2019, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă mai sunt și alte 

discuții, dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Colegii din sală …”. 
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Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 171. 

 

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

aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în Focșani, 

Tarla 176, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, identificate prin 

CF 65004 și CF 65569;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă mai sunt și alte 

discuții, dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc. Colegii 

din sală …”. 

 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 172. 

 

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

taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase 

sezoniere stabilită prin HCL nr. 593/2019 privind stabilirea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, 

precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă mai sunt și alte 

discuții. Da, vă rog frumos”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc domnule Președinte. 

Iată că, având în vedere această situație, a pandemiei și a măsurilor dispuse pentru  

a reduce răspândirea virusului, a dus la o paralizare efectivă a activității, mai ales în 

domeniul HORECA iar prin acest proiect de hotărâre venim în sprijinul tuturor celor 

care în principal utilizează temporar locuri publice pentru amplasare de terase sezoniere 

prin faptul că reducem la jumătate taxa, de la un leu pe zi pe metrul pătrat, la cincizeci 

de bani pe metru pătrat pe zi, pentru perioada de sezon, începând de la 1 mai, până la 30 

septembrie și suspendăm total taxa de utilizare temporară pentru perioada de extrasezon 

de la 1 octombrie până la 31 decembrie. 



 14 

Sper eu, ca și acest sprijin să le fie de folos tuturor celor din acest domeniu și 

sperăm că în curând, poate se va ridica definitiv orice restricție pentru a putea să dăm 

drumul la motoarle economiei. Dumnealor fac parte din angrenajul acesta general al 

economiei naționale care vedem că pe zi ce trece vom ... se preconizează o criză fără 

precedenmt deja scăderea este de șase la sută, ceea ce este destul de grav. Vă 

mulțumesc”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumim și noi 

domnule Primar.  

Dacă nu sunt alte discuții, vă supun la vot. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc. Colegii 

din sală”. 

 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 173. 

 

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

și completarea Statutului Asociației de Devoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă sunt discuții? 

Dacă nu, vă supun la vot. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc. Colegii 

din sală”. 

 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 174. 

  

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

Raportului informării și consultării publicului nr. 41540 din 12.05.2020 privind 

documentația P.U.D. și aprobareas Planului Urbanistic de Detaliu „Elaborare 
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P.U.D. și construire sediu administrativ „Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva”, 

clopotniță și amplasare bazin subteran pentru rezervă apă incendiu cu cameră de 

pompe” Focșani, bdul. Independenței nr. 2, T. 128, P. 6706-6717, nr. cad. 66319, pe 

terenul în suprafață de 277 mp; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă sunt discuții? 

Domnule Primar, vă rog, aveți cuvântul”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Dacă sunt discuții sau dacă este cineva 

interesat de acest proiect, bănuiesc că s-a discutat și la Comisia de urbanism. Practic, 

aici se dorește prin acel Plan Urbanistic de Detaliu, a se aproba de către dvs. construirea, 

așa cum este scris și în titlu, a unui sediu administrativ, a unei clopotnițe și amplasarea 

unui bazin subteran pentru rezervă apă incendiu cu cameră de pompe. 

A fost necesar elaborarea acestui Plan Urbanistic de Detaliu care a fost discutat 

de fapt și în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a 

Municipiului Focșani. A primit votul și din partea tuturor membrilor acestei comisii. 

Din punctul meu de vedere, nu știu dacă ... dacă sunt întrebări din partea dvs. ? 

Dacă mai vreți dvs. domnule Arhitect să completați la ... vorbiți la microfon vă 

rog frumos”. 

D-nul Păduraru-Coban George-Daniel -  Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană : „Pe laptop-ul de lângă dvs. se poate face o prezentare ... dacă îmi permiteți, vin, 

vă arat... dacă nu este necesar, nu am alte completări”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Dacă doriți să vedeți așa o perspectivă 

a ceea ce ... poate pentru mass-media e bine de spus și pentru toți locuitorii municipiului 

Focșani.  

Practic se dorește să ... pe latura de vest ... nord-vest de fapt a Catedralei a se 

închide practic arhitectural tot ansamblul Catedralei prin construirea a unei clopotnițe 

înaltă de aproximativ ...”.  

D-nul Păduraru-Coban George-Daniel -  Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană : „ ... douăzeci și cinci de metri”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Douăzeci și cinci de metri ...”. 

D-nul Păduraru-Coban George-Daniel -  Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană: ”... susținută de corp stânga-dreapta, parter și un etaj în care vor fi realizate 

anexe de importanță pentru Catedrală”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Practic intrarea va fi, o intrare 

secundară în curtea Catedralei dinspre parcarea existentă acum în zona ... Hala Piața 

Moldovei pe strada Tudor Vladimirescu. Iar după cum puteți observa, aici este reliefat 

inclusiv Punctul Termic nr.19 din care Catedrala are o treime, unde vor fi amenajate 

grupuri sanitare și ... grupuri sanitare pentru toți cei care vor fi prezenți la Catedrală și 

nu numai.  

Aici practic, ar trebui prin aceste obiective să se finalizeze ansamblul arhitectural 

al Catedralei municipiului Focșani, Catedrala Ortodoxă Sfînta Cuvioasă Parascheva. 

Vă rog”. 

D-nul Păduraru-Coban George-Daniel -  Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană: „Da, voiam să adaug că, cu această ocazie se va realiza și un aspect tehnic, 

realizarea unui bazin pentru apă, pentru incendiu, rezervă de apă la incendiu, necesar în 

zilele noastre funcționării unei instituții de asemenea importanță”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumim frumos. 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, vă supun la vot. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „votez pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dragi colegi ...”. 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 175. 

   

Se prezintă punctul  10 al ordinii de zi: Contestația prealabilă înregistrată la  

Primăria municipiului Focșani sub nr. 55078/22.06.2020 formulată de Asociația 

Taxi P Fulger împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

140/2020;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Contestație pe care am 

discutat-o și la comisii. 

Dacă sunt discuții?  

Da domnule Primar, vă rog frumos”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Da, aș vrea să aduc la cunoștința  

mass-media pentru că dumnealor nu au fost prezenți la comisii. Astăzi ar fi trebuit să 

participe la discuțiile Comisiilor tehnice și reprezentanții acestei asociații, alături și de 

ceilalți, au fost invitați și reprezentanții celorlalte grupări asociative ce au ca obiect de 

activitate transportul în comun în regim de taxi. Și, din păcate Asociația, deși a 

confirmat inițial, nu a mai fost prezentă, nu vreau să fac aici speculații, le-am discutat în 

cadrul comisiei dar, consider că nimic nu este întâmplător și, lipsa atât a consilierilor 

PNL cât și a acestei Asociații, spune multe. Și de aceea vreau să spun încă o dată, că 

acest proiect de hotărâre, de fapt, aceată hotărâre de Consiliu Local ... a Consiliului 

Local a fost adoptată în perfectă legalitate, avem aviz de legalitate obținut de la 

Instituția Prefectului iar, toate amendamentele aduse la Regulamentul de organizare și 

funcționare a Serviciului de transport în regim de taxi, au fost discutate împreună și cu 

această Asociație în cadrul Comisiei privind Siguranța Traficului din Municipiul 

Focșani.  

Toate amendamentele au fost discutate și au fost concluzionate în cadrul acelei  

comisii. Toate amendamentele au fost transpuse  în această hotărâre de Consiliu Local, 

așa cum au fost acceptate la momentul dezbaterii. Și au fost multe ... foarte multe 

amendamente propuse și de ei.  

Surpriza noastră, total nefericită și neplăcută este că, ulterior această Asociație a  

refuzat inclusiv să semneze minuta întâlnirii de la vremea respectivă, din cadrul 

Comisiei pentru Siguranța Traficului din Municipiul Focșani. Și bineînțeles am avut 

surpriza să  avem această contestație prealabilă și, o spun public pentru că suntem  
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într-un real pericol dacă se va continua demersul dumnealor ... dacă dumnealor își vor 

continua demersul de a acționa în instanță  și de a bloca aplicarea acestei hotărâri a 

Consiliului Local, autorizațiile de taxi suplimentare propuse în baza acestui regulament, 

nu vor putea fi atribuite, inclusiv autorizațiile de taxi care au fost ... să spunem, 

vacantate din diverse motive. Ca să nu mai spun că nu vom mai putea nici prelungi 

autorizațiile de taxi care expiră. 

S-ar putea ... dacă procesul este de durată, să avem surpriza, ca în următorul an, 

spre final așa, să mai avem doar vreo patruzeci la sută din autoturismele taxi funcționale 

în municipiu.  

C-am asta se dorește, la îndemnul ... zic eu, politic a unora. Eu cred că cetățenii ar 

trebui să reflecteze foarte mult asupra a ceea ce se întâmplă astăzi în Consiliul Local și 

să fie un semnal de alarmă, că nu așa se face campanie și nu așa se face politica 

cetățeanului, indiferent din ce punct de vedere o privim, că e din stânga, că e din 

dreapta, că e din centru. Noi aici suntem trimiși temporar pentru a le găsi cele mai bune 

soluții, pentru a le oferi cele mai bune condiții de trai, și iată ce condiții de trai vor să 

ofere unii și alții, adică să nu mai avem nici măcar transport taxi. Vom vedea cum se va 

finaliza acest demers al Asociației Taxi P Fulger. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumim domnule 

Primar. 

Stimați colegi, dat fiind acestea, vă rog să vă exprimați asupra contestației și dacă 

rămânem împreună pentru Hotărârea Consiliului Local care a fost aprobată, 

nr.140/2020. 

Trebuie să vă supun la vot ... menținerea hotărârii ... dar trebuie supusă la vot. 

Pentru menținerea hotărârii, domnule consilier Nedelcu! 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „votez pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Îmi reconfirm votul pe care l-am dat 

pentru acel proiect, pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumim.  Dragi 

colegi ...”. 

 

Nu sunt discuții, și se supune la vot menținerea Hotărârii Consiliului local al  

municipiului Focșani nr. 140/2020 și se aprobă cu 12 voturi „pentru” din partea 

doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  Valerica Bojoaică, 

Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius Eusebiu Iorga, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu, Gongu 

Emanuel.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Da, cu doisprezece 

voturi Consiliul Local menține Hotărârea nr.140/2020. Vă mulțumesc. 

Trecem la următorul proiect din completarea prooiectul ordinii de zi”.  
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Se prezintă punctul 2 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, inventariat în domeniul 

public al Municipiului Focșani, situat în ”Perimetrul Istoric Piața Unirii și 

Grădina Publică”; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă sunt discuții. Dacă 

nu, vă supun la vot. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  Mulțumesc. Domnule 

consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dragi colegi ...”. 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 176. 

 

Se prezintă punctul 3 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

”Modernizarea sistemului de iluminat public” din Municipiul Focșani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă sunt discuții. Dacă 

nu, vă supun la vot. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dragi colegi ...”. 

 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 177. 

 

Se prezintă punctul 4 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea HCL nr.384/2015 privind aprobarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Dacă sunt discuții. Dacă 

nu, vă supun la vot. 

Domnule consilier  Nedelcu?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „Dragi colegi ...”. 

 

Nu sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban,  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius 

Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai 

Nedelcu, Gongu Emanuel,  devenind hotărârea nr. 178. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Vă mulțumesc.  

Proiectul ordinii de zi s-a epuizat, mulțumesc colegilor ...”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului Focşani: 

„... a fost înregistrată o plângere prealabilă pe care v-am transmis-o în format electronic 

din partea domnului Șelaru Aurel. Un cetățean din municipiul Focșani  care a soliciat 

Consiliului Local achiziționarea imobilului în care locuiește, în calitate de chiriaș.  

A fost supus atenției dvs. acum o lună și a picat. A fost reintrodus la cererea 

domniei sale la următoarea ședință și la fel a picat. 

Suntem în prezența unei plângeri prealabile formulate de către dumnealui, prin 

care apreciază că este dreptul de a-și cumpăra această locuință și își rezervă dreptul de a 

acționa în instanță Consiliul Local, în ipoteza în care această hotărâre nu va fi aprobată. 

Dacă dvs. considerați că ... care nu au votat am zis dvs. ca și Consiliu Local ... nu 

ca dvs. și persoane. 

Dacă vreți să-i dați cuvântul domnului Șelaru ... cum apreciați dvs.?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Da. Dacă dânsul vrea să 

i-a cuvântul, să ne spună câteva cuvinte ... Noi știm despre ce este vorba, noi am votat, 

tot Grupul PSD a votat, a ... respectăm drepturile omului ... cei care nu au votat, sunt cei 

care nu sunt prezenți în sală, consilierii PNL.  

Un microfon domnului Șelaru”. 

 

D-nul Șelaru Aurel : „Bună ziua domnule Primar, domnilor consilieri locali. 

Am formulat această plângere prealabilă ținând cont de faptul că solicitarea mea 

și a soției a fost prezentată în cadrul ședinței Consiliului Local de două ori. Iată-ne că ne 

aflăm în fața faptului că, consilierii PNL s-au abținut de la vot, astăzi nu sunt prezenți la 

această ședință, prin urmare, vă rog să luați act de plângerea aceasta prealabilă și ne 

rezervăm dreptul de a acționa în instanță pentru că este un drept prevăzut, drepturile 

omului și prin urmare nu dorim altceva decât respectarea legii și nu o discriminare pe 

față așa cum se poate vedea. De asemeni, îmi rezerv dreptul de a acționa și de a face o 

plângere și la Consiliul pentru Combaterea Discriminării pentru că nu vorbim aici de 

culori politice, nu vorbim de parti-pris-uri, ci vorbim de oameni, și nu vreau să citez pe 

cineva în viață cu CNP-uri și alte lucruri dar, trebuie să ne raportăm exact la ceea ce 

suntem. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate”.  

 



 20 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ Mulțumim domnule  

Șelaru. 

Acestea au fost spuse ... mulțumesc stimați colegii din Grupul PSD care ați fost 

prezenți ca întotdeauna, și v-ați arătat interesul asupra proiectelor pentru cetățenii din 

municipiul Focșani. 

Cu acestea declar ședința închisă și încă o dată mulțumiri. Mulțumim domnului 

Primar și o zi bună. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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