
1 

 

          ROMÂNIA 

   JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 9.04.2020 

 

     Astăzi, data de mai sus, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focșani, în sistem online.  

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte „UMP – reabilitarea sistemului de 

termoficare etapa a II-a” 

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani: 

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr.  

273/07.04.2020 privind majorarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 

2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Direcția de 

Sănătate Publică Vrancea, a unor echipamente necesare funcțiionării Laboratorului de 

diagnostic și investigare în sănătate publică, pe perioada necesară implementării 

măsurilor de prevenire și combatere a Corona Virus SARS-CoVID 2019;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 489/2018, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” str. 

Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificărileși completările 

ulterioare; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.233/2019 privind aprobarea 

indicatorilortehnico-economici faza DALI, pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Reparații Capitale Imobil str.Comisia Centrală și Reabilitare Racorduri Utilități Apa-

Canal și Energie Electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.24/203/2012, privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice 

de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului 

de organizare și funcționare a acesteia cu modificările și completările ulterioare; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propusă 

a fi realizată prin proiect pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice și lucrări 

conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu program sportiv”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propusă 

a fi realizată prin proiect pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice și lucrări 

conexe pentru Grădinița nr.15 Focșani”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâreprivind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propusă 

a fi realizată prin proiect pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice și lucrări 

conexe pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

11. proiect de hotărâreprivind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propusă 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice și lucrări 

conexe pentru clădirea Cinematografului Balada”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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12. proiect de hotărâreprivind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propusă 

a fi realizată prin proiectul ”Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru 

clădirea Liceului Tehnologic G.G.Longinescu Focșani”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de 

planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor sisteme 

informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin 

elaborarea Planului de mobilitate Urbană Durabilă”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”WiFi4EU” 

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană  deschide ședința 

extraordinară din data de 9.04.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 

274/8.04.2020, emisă de către primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin 

Misăilă. Este prima şedinţă pe care o desfăşurăm online. Vă aduc la cunoştinţă că am fost 

informat de colegii mei pentru faptul că domnul consilier Bîrsan Costel absentează, vă 

văd pe toţi domnii şi doamnele consilier. Vreau doar să vă rog să vă pronunţaţi cu privire 

la procesul –verbal al şedinţei din 23.03.2020, şedinţă ce a avut loc la Cinematograful 

„Balada”. Dacă sunt observaţii pe marginea celor consemnate? Vă rog! Dacă cineva are 

de făcut vreo observaţie, vă rog să ridicaţi mâna, vă înscriem la cuvânt şi vă dăm cuvântul. 

Reiau întrebarea. Faţă de acest proces-verbal, dacă sunt observaţii pe marginea celor 

consemnate? Domnul consilier Filimon, vă rog!” 

Domnul consilier Ionuţ Filimon: ”Dacă îmi permiteţi, daţi-mi voie să nu particip 

la vot, fiindcă la acea şedinţă eu nu am participat. Vă mulţumesc!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Am înţeles, am  luat act, 

ştiu că nu aţi fost prezent, domnule consilier este consemnat, de altfel în preambulul 

acestui proces-verbal, că sunteţi absent. Vă mulţumesc! Alte intervenţii? Nu sunt alte 

intervenţii. Supun la vot acest proces-verbal. Cine este “Pentru”? Prin ridicarea mâinii, 

pentru început şi stabilim procedura de vot pentru proiectele de hotărâri care sunt înscrise 

pe marginea acestei şedinţe.” 
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Se supune la vot procesul-verbal din data de 23.03.2020 şi se aprobă cu 19 voturi 

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

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

Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Alina 

Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin. 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Toată lumea a fost 

prezentă. Vă mulţumesc! Vreau doar să fac o completare, pentru că au fost discuţii la 

şedinţa precedentă, cu privire la modalitatea de a ţine aceste şedinţe în modul online. 

Vreau să vă spun că a 2-a zi după  şedinţa din 23, în 24 am primit un material prin care 

ni s-a sugerat să modificăm Regulamentul Consiliului Local, lucru care s-a întâmplat la 

noi în 23 şi dacă are importanţă, există pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice şi 

Dezvoltării, un proiect de hotărâre, prin care ni se sugerează să modificăm Regulamentul 

Consiliului Local, pentru a putea ţine şedinţele şi în mod online. Consider că am făcut-o 

şi şedinţa de astăzi poate avea loc. Vă mulţumesc! Dau cuvântul domnului preşedinte de 

şedinţă.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Bună ziua, domnule Primar! 

Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri! Încep prin a vă întreba dacă sunt discuţii pe 

marginea ordinii de zi? Vă rog, domnule Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri! Pe 

ordine de zi vreau să propun completarea cu următorul proiect de hotărâre: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în  bugetul local al Municipiului 

Focşani pe anul 2020; 

 

Vă mulțumesc!” 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Vă mulţumesc şi eu domnule 

Primar! Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, în completare 

cu proiectul cu care a fost suplimentat. Cine este “Pentru”? Cum facem, ridicăm mâna 

sau…” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Ridicăm mâna.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Dar nu se vede, domnule.” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Ba se vede.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Şi la fiecare proiect votăm 

nominal, da?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Fiecare proiect nominal, 

votăm nominal, în ordine alfabetică.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Deci fiecare proiect îl vom vota 

nominal, în ordine alfabetică, ca să ştiţi.” 
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Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 20 voturi “pentru” 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Bojoaică Valerica, 

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

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel Gongu, Iorga 

Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel. 

 

 

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

Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr.  273/07.04.2020 privind majorarea 

Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; 

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot nominal proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 

20 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-

Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Emanuel Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, 

devenind hotărârea nr. 90 

 

          Se prezintă punctul  2 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în folosință gratuită, către Direcția de Sănătate Publică Vrancea, a 

unor echipamente necesare funcționării Laboratorului de diagnostic și investigare 

în sănătate publică, pe perioada necesară implementării măsurilor de prevenire și 

combatere a Corona Virus SARS-CoVID 2019;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot nominal proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 

20 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-

Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Emanuel Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, 

devenind hotărârea nr. 91 
 

          Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență 

Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 489/2018, cu modificările și completările ulterioare;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Nu sunt discuții. 

Se supune la vot nominal proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 

20 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-

Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Emanuel Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, 

devenind hotărârea nr. 92 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare, 

modernizare și dotări Dispensar Sud” str. Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, 

județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Am o rugăminte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da. Vă rog, domnule 

Gheoca!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Haideți să închidem, ca să evităm 

microfonia. Să închidem toți microfoanele și când strigați nominal persoana, deschidem 

microfonul, dăm votul și-l închidem. Nu se înțelege nimic. Să știți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Este puterea la fiecare, ca să deschidă și să 

închidă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „O să închidem doar cei din 

sală de aici, că la noi se face microfonia.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Exact.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Este mai bine așa, domnul 

Gheoca? Se aude mai bine acum?” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Da. Da, e mai bine. Mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 4 și se aprobă cu 20 

voturi „pentru„ a domnilor consilier iAilincuței Lauriana, Balaban Luminița, Bojoaică 

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 93 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc!” 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei la HCL nr.233/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

DALI, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații Capitale Imobil 

str.Comisia Centrală și Reabilitare Racorduri Utilități Apa-Canal și Energie 

Electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și pentru focșăneni și pentru proiectul ăsta.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Bravo, domnule consilier!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 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 și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi 

Dan, Drumea Alina Ramona și Filimon Ionuț, proiectul  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 94 

 

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

anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 24/203/2012, 

privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare 

a acesteia cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 6 și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru„ din partea domnilor consilieriAilincuței Lauriana, Balaban Luminița, Bojoaică 

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 95 

 

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

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a 

Creșei nr.7”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „O să vă visez la noapte pe 

toți.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul Năstase, Tănase, mă 

scuzați!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ar vrea el Năstase.” 
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Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 7 și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru„ din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Bojoaică 

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 96 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul 

”Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a 

Liceului cu program sportiv”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul Mihai Petruț,  

eroare.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar dumneavoastră trebuie să închideți 

microfoanele.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 97 

 

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

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul 

”Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr.15 

Focșani”; 

  

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? Dacă nu, 

supun la vot proiectul”. 

Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 9 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 98 
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    Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea  

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI  

și descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul 

”Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național 

Pedagogic Spiru Haret”; 

 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? Dacă nu, 

supun la vot proiectul”. 

Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 10 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 99 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea  

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

”Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea 

Cinematografului Balada”; 

 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? Dacă nu, 

supun la vot proiectul”. 

Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 11 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 100 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea  

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul ”Creșterea 

performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic 

G.G.Longinescu Focșani”; 

 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? Dacă nu, 

supun la vot proiectul”. 
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Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 12 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 101 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Viziune și 

performanță prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, 

sisteme de managementul calității/performanței și a unor sisteme informatice 

inovative la nivelul Municipiului Focșani”; 

 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? Dacă nu, 

supun la vot proiectul”. 

Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 13 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 102 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Planificarea și 

managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea Planului de mobilitate 

Urbană Durabilă”; 

 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? Dacă nu, 

supun la vot proiectul”. 

Nu sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 14 și se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, Emanuel 

Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 103 

 

  Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”WiFi4EU” 

 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă sunt discuții? 
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Vă rog domnule consilier, vă rog să repetați”. 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre : „s-a solicitat Primăriei, acum doi ani, în 

noiembrie 2018 să acceseze programul WiFi4EU, nu înțeleg de ce a durat doi ani, dacă 

poate să răspundă cineva ? 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Imediat o să primiți un răspuns”. 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „am solicitat în noiembrie 2018 să  accesăm 

proiectul acesta, am adresă scrisă către Primărie”. 

D-nul Adrian Imireanu: „Au fost mai multe apeluri pe proiectul WiFi4EU. Noi 

am câștigat abia la al treilea apel.  

După cum știți, doar ne înregistrăm și se trage la sorți. La al treilea apel am câștigat 

noi. Noi am participat la toate cele trei înscrieri”. 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre : „Nu cumva, de fapt nu se trage la  

sorți și erau primii care au dat click pentru acel proiect, au și primit finanțarea? Din câte 

știu așa a fost în 2018”. 

D-nul Adrian Imireanu: „La primul apel, da. Numai că atunci cei care au 

participat au blocat de trei ori sistemul”.  

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Alte discuții ? Vă mulțumesc 

domnule Imireanu. Supunem la vot proiectul”. 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 15 și se aprobă cu 20 

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

Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-

Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Emanuel Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, 

devenind hotărârea nr. 104 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 

Local, prevăzut în  bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2020; 

 

Dacă sunt discuții. 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: am o întrebare tehnică dacă îmi permiteți, 

sunt 1.500 de teste dacă nu mă înșel, nu ? De ce sunt 1.000 de reactivi? Nu înțeleg.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „repetați 

întrebarea vă rog, că nu s-a înțeles.” 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: ați comandat 1.500 de teste, nu ? 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „da” 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: și am observat în proiect că sunt necesare 

1.000 de reactivi. Nu înțeleg, nu trebuiau să fie tot 1.500 ?” 

Preşedintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „o să vă explice imediat domnul 

Primar.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnelor și 

domnilor consilieri aici s-a făcut referire, în referatul de aprobare, la indicatorii tehnico-

economici ca sa le numim așa, la valorile și caracteristicile tuturor consumabilelor și 

reactivilor necesari pentru 1.000 de teste transmis de către Direcția de Sănătate Publică. 

Noi am făcut un calcul și am văzut că ne putem încadra la o sumă mai mare și am propus 

atunci Consiliului Local achiziția a 1.500 de teste. Adică 1.500 de toate aceste elemente 

fără de care nu se poate face un test pentru o persoană. Toate aceste substanțe, toți acești 

reactivi, toate aceste consumabile fac parte dintr-un singur kit. Noi practic achizitionăm 

1.500  de kit-uri de testare. 

Trebuie să vă mai spun că am luat legătura deja, am procedat la propunerea spre 

achiziționare a acestei cantități, eu aș fi vrut să luam 3.000, dar este o problemă din cauza 

faptului că Decretul 195 privind declararea stării de urgență, nu ne exceptează de la 

prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și am luat legătura și cu Societatea 

unică care distribuie pe piața din România aceste kit-uri pentru aparatul care a fost deja 

achiziționat și montat la Direcția de Sănătate Publică sunt singurele compatibile și 

dumnealor ne-a spus că nu au pe stoc în acest moment. Vom face o achiziție, au doar cele 

1.000 de kit-uri care au fost promise și deja au fost făcute achizițiile pentru ele de către 

Ministerul Sănătății. Noi practic completăm kit-urile alocate de către Ministerul Sănătății 

cu aceste 1.500. Noi ne dorim să încheiem în urma aprobării hotărârii, dacă 

dumneavoastră veți aproba acest proiect de hotărâre, să încheiem un protocol cu Direcția 

de Sănătate Publică și după cum ați văzut la art. 2, aceste teste să fie utilizate cu precădere 

pentru testarea cadrelor medicale, a cadrelor din Ministerul Afacerilor de Interne, din 

Ministerul Aparării Naționale, Poliția Locală și bineînțeles funcționarii publici care intră 

în contact direct cu cetățenii, precum și a acelor care asigură servicii de utilitate publică 

din municipiu, tocmai pentru a putea menține în funcțiune aceste servicii și a depista din 

timp persoanele care Doamne ferește s-au infestat și ai scoate din activitate pentru a nu fi 

purtători și a fi transmitători mai departe și a pune în pericol colectivul în care lucrează. 

Sperăm să le obținem repede. Din discuțiile purtate astăzi cu reprezentanții acestei firme 

mi-au spus că livrarea lor s-ar putea face undeva spre sfârșitul săptămânii viitoare, dar 

până atunci le au pe celelalte 1.000 alocate deja, care sunt la Direcția de Sănătate Publică, 

din care, din câte am înțeles că 200 vor fi consumate doar la testarea și punerea în 

funcțiune a aparatului, deci practic vor mai rămâne 800 viabile. Acestea sunt 

considerentele acestui proiect. Și dacă se vor consuma și va mai fi nevoie, putem reveni, 

între timp vom face și o procedură de achiției. Pentru următoarea achiziție va fi făcută pe 

baza unei proceduri de achiziție simplificată care necesită o durată mai lungă de timp 

pentru finalizarea contractului. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „este foarte bine că se achiziționează aceste 

1.000 de teste, dar eu v-aș propune ca foarte rapid stimați colegi și domnule Primar să 

propunem achiziționarea a circa 5.000 de teste pentru că astea acum trebuiesc, nu peste o 

luna, nu peste 2 luni, atunci s-ar putea să nu ne mai trebuiască. Si vă rog eu frumos să 

facem un proiect și să propunem, să participăm acolo unde trebuie să achiziționam circa 

5.000 de teste și să facem o ședință tot așa extraordinară în câteva zile, în zilele următoare, 

în maxim o săptămână.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de acord cu 

dumneavoastră domnule consilier, dar așa cum v-am spus firma respectivă nu are pe stoc 

așa cantitate foarte mare. Este o firmă care aduce în funcție de solicitări, dar și furnizorul 

dumnealor am înțeles că nu produce un număr atât de mare. Ele sunt gestionate și sunt 

alocate pe localități în funcție de  numărul eventualilor pacienți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „eu am propus că nu este bine să lăsăm numai 

Guvernul să se ocupe, să venim și noi cu aportul nostru și mai ales că ne interesează pe 

noi local aici în Focșani, în Vrancea.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „după cum 

vedeți noi ne ocupăm și ne interesăm îndeaproape de această situație, încercăm pe cat 

posibil să luăm cât mai multe teste. Așteptăm să facă achiziția și Spitalul Județean pentru 

că au și dumnealor bani alocați pentru un alt aparat și dacă vor avea și dumnealor aparatul 

montat și funcțional atunci capacitatea de testare la nivelul județului Vrancea va fi mult 

mai mare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „aceasta a fost propunerea mea să achiziționăm 

cât mai multe teste, că așa e mai bine pentru toată lumea.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot nominal proiectul nr. 16 și se aprobă cu 20 

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

Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-

Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Emanuel Gongu, Iorga Marius Eusebiu, Cătălina Lupu, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Neculai Tănase și Ungureanu Daniel, 

devenind hotărârea nr. 105 

 

 Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL   AL 

         Ionuț Mersoiu                                         MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                                        Eduard Marian Corhană 

 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

Laura Tiron pag. 1 – 6  

Ramona Țîru pag. 6 – 8  

Cecilia Trufă pag.  8 – 11  

Daniela Bobeică pag. 11 – 13  

   


