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               R O M A N I A 

          JUDEȚUL VRANCEA 

        MUNICIPIUL FOCȘANI 

           CONSILIUL LOCAL 
 

    

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

din 10 noiembrie 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-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani; 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

agricultură; 

 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 Vladimir Duşinschi – consilier cabinet primar; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public S.A. Focşani. 

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

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

 d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură;  

 d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp de Control al Primarului; 

 d-na Alina Iordăchescu - Inspector Serviciul Resurse umane, managementul 

calităţii; 

 d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciul Proiecte; 

 

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

Focșani: 

 

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.2 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.13 Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.16 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.17 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.18 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit 

nr.23 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Nicolae 

Iorga” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana 

Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Anghel 

Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Adrian 

Păunescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru 

Vlahuță” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel 

Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Unirea” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu 

D.Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe 

Tăttarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic 

”G.G.Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond 

Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe 

Asachi” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic 

”Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian 

Vuia” Focșani;     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar  Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară 

”Hippocrate” Focșani;    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.1 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.2 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.13 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.16 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.17 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.18 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu 

Program Prelungit nr.23 Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

38. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

39. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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40. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

41. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

42. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

43. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

44. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

45. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

46. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul 

Național ”Al.I.Cuza” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

47. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul 

Național ”Unirea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

48. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul 

Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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49. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul de 

Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

50. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul 

Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

51. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

52. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

53. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic ”Ion Mincu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

54. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

55. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

56. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul cu 

Program Sportiv Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

57. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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58. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul 

Sportiv Școlar  Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

59. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

60. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Palatul 

Copiilor Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

61. proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de ordine publică a Municipiului 

Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

62. proiect de hotărîre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care 

va funcționa la sediul Centrului militar zonal Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

63. proiect de hotărâre privind constituirea comisie sociale la nivelul Consiliului Local 

al Municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor 

sociale și locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicarea prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

64. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului Local 

al municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor 

pentru tineri destinate închirierii, conform Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii 

nr.152/1998 de înființare a Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

65. proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal ”Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani;  

                                                  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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66. proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular ”Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani;  

                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

67. proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric ”Țara 

Vrancei”      

                                                            Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

68. proiect de hotărâre privind, numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al 

comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 

2007;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

69. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

70. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Poliția Locală a Municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

71. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului 

și viceprimarii municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

72. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.337/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

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

fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice pentru 

clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, 

înclusiv lucrări conexe”, cu modificările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

73. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.344/2017, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și 

clădirea Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”, cu 

modificările ulterioare;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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74. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii TIC a unităților de învățământ 

preuniversitar din Municipiul Focșani”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

75. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului 

Focșani pe anul 2020; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

76. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

77. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A FOCȘANI pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

78. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING FOCȘANI S.A pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

79. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C ENET S.A pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

80. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.55/2020 privind aprobarea 

numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2020, cu modificările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

81. proiect de hotărâre pentru modificarea art.14 din HCL nr.146/2020 privind 

aprobarea închirierii prin licitațiie publică a unui numar de șapte spații, inventariat în 

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

Grădina Publică”;    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Consiliului Local al municipiului Focșani nr.36/215/2012, privind aprobarea modificării 

tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice 

de către  ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

83. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea Administrația Piețelor 

Focșani S.A. în anul 2021;  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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84. proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Cristi Valentin Misăilă, Primarul 

municipiului Focșani, județul Vrancea, ca reprezentant în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEA CURATĂ”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

85. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 

Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe 

întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

86. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în Municipiul 

Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

87. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului 

nr. 76373/25.08.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”Elaborare si aprobare P.U.Z. – construire stație mixtă de distribuție carburanți, 

montare skid G.P.L. și construire magazin desfacere bar” – Focșani, str. Calea 

Munteniei, T. 83, P. 435, număr cadastral 61740, pe terenul în suprafață de 1156 mp; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani 

deschide ședința extraordinară din data de 10 noiembrie 2020, ședință ce a fost 

convocată prin Dispoziția nr. 854/2020, emisă de către Primarul Municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă.  

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă aduc la cunoștință că în sală sunt prezenți toți cei 21 de consilieri locali 

municipali cât alcătuiesc Consiliul Local. Pe cale de consecință, apreciez că este 

îndeplinită condiția prevăzută de art. 137 alin. (1) din Codul administrativ. 

Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul 

verbal al ședinței anterioare, care a avut loc în 5 noiembrie și care a avut ca ordine de zi 

doar 2 proiecte, respectiv, alegerea președintelui de ședință și organizarea comisiilor de 

specialitate. 

Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate și transmise către 

dumneavoastră în format electronic astăzi? Vă rog, doamna consilier!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Cred că mă aud. Bună ziua! Aș dori, 

dacă se pune în discuție organizarea pe comisii de specialitate, să înregistrați demisia 

mea din funcția de secretar din motive personale. Mulțumesc!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Și eu vă mulțumesc! Am luat act de decizia dumneavoastră pronunțată astăzi, 

obiectul procesului îl constituie cele discutate și consemnate în acel proces verbal. Dacă 

cu privire la acest proces verbal aveți rezerve. 
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Faptul că dumneavoastră vă dați demisia, ne obligă ca, în viitorul apropiat la 

prima ședință de consiliu local, să redactăm un proiect de hotărâre care va viza alegerea 

unui nou secretar al Comisiei pentru drepturile omului.” 

 Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Da, mulțumesc!” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Și eu vă mulțumesc! Revin cu întrebarea, dacă pe marginea procesului verbal 

sunt discuții. Dacă nu sunt, supun…Vă rog, domnul consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Din motive personale, îmi dau demisia din 

funcția de secretar al comisiei de urbanism.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Cu aceeași remarcă, că voi lua act și de această demisie, vom redacta un 

proiect de hotărâre, la următoarea ședință. Vă rog să închideți microfonul și haideți să 

revenim la solemnitatea acestei ședințe. Voi pregăti un proiect de hotărâre pentru 

proxima ședință care va avea loc, având ca obiect desemnarea și a secretarului comisiei 

de buget, cred că sunteți dumneavoastră, domnul Dumitru.” 

 Domnul consilier Victor Dumitru: „Sunt la două comisii.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Și la urbanism și la buget.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu, doar la urbanism.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Pronunțați-vă cu privire la comisia din care nu mai doriți să faceți parte.” 

 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Am specificat. Urbanism.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „ Urbanism. Bine. Vă rog, doamna consilier!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să se verifice, vă rog frumos, pagina 9, 

paragraf 2, dacă ceea ce s-a consemnat în procesul verbal este și adevărat sau nu. Nu 

vrem să creăm probleme.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Haideți să verficăm împreună. ”Doamna consilier Corina Atanasiu, aici este 

alineatul 2, da?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da, este vorba de faptul că, am impresia 

că eu am spus chestia asta și nu doamna.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Păi nu, dacă dumneavoastră aveți impresia, vă rog să vă hotărâți. Aveți 

impresia sau susțineți că doamna Atanasiu… ?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am cerut să se verifice, nu este nicio 

tragedie, putem rămâne…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu cred că este o tragedie în a reda cât mai fidel discuțiile care se poartă. 

Eu am zis așa boldit: 

Doamna consilier Corina, nu eu, colegii mei, dar am supervizat acest proces 

verbal…” 

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 
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mele ar fi foarte potrivită. Asta ca să nu intrăm în ilegalitate cu propunerea asta. 

Cuvintele vă aparțin, doamna consilier Atanasiu?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Nu-mi aparțin mie, îi aparțin doamnei 

Tătaru. Asta era ideea.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Și asta doriți să consemneze. Da. Este mai simplu. Am înțeles. Voi ține cont 

și o să se regăsească observația dumneavoastră la procesul verbal al ședinței de astăzi. 

Mai sunt și alte observații?  

Dacă sunt discuții? 

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

05.11.2020, și se aprobă cu 21 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: 

Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 

Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu 

Alexandru,  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. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Dau cuvântul domnului președinte de ședință, pentru a vă prezenta ordinea de 

zi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Bună ziua! Dăm citire ordinii 

de zi și având în vedere că sunt foarte multe proiecte, îmi permiteți să le citesc un pic 

mai pe scurt. Păi le citesc întâi și apoi le supunem la vot? Sau supunem la vot? 

Supunem la vot prima dată.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Se aprobă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Am înțeles. Supunem la vot. 

Cine este pentru?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule președinte, dacă îmi 

permiteți?” 

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

Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc! Vreau pe lângă ordinea 

de zi de astăzi, să mai propun completarea cu încă 15 proiecte.  

Era o glumă! Având în vedere că este o ședință foarte lungă, mă gândeam că...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, oricum ne 

abțineam la suplimentarea ordinii de zi. N-am fi avut timp să trecem măcar prin ele așa 

fugitiv. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De data aceasta m-am ținut de 

cuvânt.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Deci s-o luăm ca pe o glumă, 

da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca pe o glumă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Bine. Deci supunem… vă rog, 

domnule Nedelcu.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Așa, pentru că sunteți la început, și îmi 

permit așa să vă cert, în ghilimele…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Certați-mă, domnule!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bună ziua, domnule Primar, doamnelor și 

domnilor consilieri!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Eu am spus bună ziua, 

preambulul l-a făcut domnul Secretar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu v-am respectat pe toți și așa este 

frumos.” 

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

mea culpa. De altă dată, o să vă salut pe dumneavoastră întâi. Mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 21 voturi 

”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  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: „Deci dau citire ordinii de zi...” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Proiectul numărul 2.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, permiteți? Haideți să 

începem cu ultimele proiecte și după aceea le luăm…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Păi înainte de a începe 

ședința, am discutat să supunem la vot.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Păi supuneți la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Și să dăm citire ordinii de zi, 

după aceea.. Nu doriți să mai dăm citire…Este în regulă. Am luat la cunoștință 

propunerea unor colegi și mi se pare o idee bună să începem ședința cu ultimele 

proiecte de hotărâre, având în vedere că primele vor fi pentru votul secret și va dura și 

să câștigăm timp, să începem de la proiectul numărul 69. Și după aceea, vom merge cu 

celelalte proiecte pentru consilii de administrație. Vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă îmi permiteți? Acum, lăsând la 

o parte gluma, cred că în mod normal ar trebui respectată ordinea de zi așa cum a fost ea 

stipulată. Se va da citire propunerilor pentru a avea timpul fizic necesar secretariatul 

tehnic să pregătească buletinele de vot. Dacă în ședința de comisii s-au făcut niște 

propuneri, trebuie să vedem dacă se respectă aceste propuneri că există și varianta de a 

se modifica ceva față de ceea ce s-a discutat aseară și colegii care asigură secretariatul 

tehnic să aibă timp să facă aceste modificări. Și ulterior, cât se redactează aceste 
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buletine de vot, se discută și celelalte proiecte, de la proiectul 69 până la final. Nu este 

corect așa?” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule președinte! Noi n-

am făcut nicio modificare. Ați făcut dumneavoastră vreo modificare? Că dacă nu sunt 

făcute modificările, atunci le poate face secretariatul și noi să le dăm doar citire ca să 

câștigăm timp. Deci noi le citim, haideți să-i luăm pe primii ca să nu mai stea să… dacă 

vreți…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Numai o secundă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog! 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Dacă îmi permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Gheoca, vă rog 

opriți-vă! Era doamna consilier Dimitriu. Numai o secundă! Vă rog, doamnă!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze! Mulțumesc 

domnule președinte! Chiar este necesar să facem propunerile înainte. Fiecare grup să-și 

propună persoanele desemnate, consilierii în consiliile de administrație. Da, dar 

trebuie… Păi citite în plen, pentru că este normal…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se recitesc în plen, se fac 

propunerile, și după ce se fac propunerile, se merge mai departe și la sfârșit se face 

votarea și din nou se trece la aprobarea proiectelor. Așa a fost întotdeauna.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Gheoca, vă rog!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc! Asta voiam să vă 

propun. Să citim ordinea de zi, de la proiectul numărul 1, fiecare proiect, propunerile 

fiecărui grup politic și se consemnează de aparatul de specialitate, între timp se 

redactează și trec mai repede, doar cât dați citire la proiect, proiect de hotărâre privind 

numirea la Grădinița cu Program Prelungit Numărul 1, ca s-o scurtați.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Deci să înțeleg, doriți ca 

pentru fiecare proiect să se propună aici în plen consilierii, da? Mulțumesc! Este în 

regulă. Așa procedăm. Deci ne întoarcem la a citi proiectul numărul 1.” 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

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

propuneri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL Îl propune pe domnul Zîrnă 

Cristian.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Costea 

Ionel.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Zîrnă 

Cristian.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Gheoca 

Corneliu-Dumitru.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Costea 

Ionel.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe domnișoara 

Dimitriu Ana-Maria.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD o propune pe doamna Nedelcu 

Cristina Mirela.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Drumea 

Alina Ramona.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnul 

Ungureanu Daniel și pe doamna Nedelcu Cristina Mirela.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Zîrnă 

Cristian și pe doamna Marcu Livia Silvia.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel și Nedelcu Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George și Costea Ionel.” 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Gongu 

Emanuel și Iorga Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Tănase 

Neculai și Dumitru Victor.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Șelaru 

Aurel, Radu Nițu și Mocanu Georgian.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Drumea 

Alina Ramona și pe domnii Zîrnă Cristian și Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nistoroiu 

Alexandru și Ungureanu Daniel.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Zîrnă 

Cristian și Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii  

Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Tănase 

Neculai și Zîrnă Cristian.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Radu 

Nițu, Nedelcu Cristina și Nistoroiu Alexandru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Bîrsan 

Costel și pe doamnele Marcu Livia Silvia și Dimitriu Ana-Maria.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina și Nistoroiu Alexandru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Tănase 

Neculai, Dumitru Victor și pe doamna Dimitriu Ana-Maria.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu și Nistoroiu Alexandru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Macovei 

Liviu și pe doamnele Marcu Livia Silvia și Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nedelcu 

Mihai și Nistoroiu Alexandru și pe doamna Nedelcu Cristina.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Tănase Neculai și pe doamna Marcu Livia Silvia.”  

 

 Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Iorga 

Marius-Eusebiu, Ungureanu Daniel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Costea Ionel și pe doamna Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Șelaru 

Aurel și Mocanu Georgian.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Bîrsan 

Costel și Tănase Neculai.” 

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii  Mocanu 

Georgian și Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Dumitru 

Viorel și Costea Ionel.” 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Radu 

Nițu, Nistoroiu Alexandru și pe doamna Nedelcu Cristina.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Gheoca Corneliu-Dumitru și pe doamna Drumea Alina Ramona.” 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii  Nistoroiu 

Alexandru și Gongu Emanuel.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Bîrsan 

Costel și pe doamna Tătaru Alexandra.” 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii 

Ungureanu Daniel și Iorga Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Costea 

Ionel și Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD o propune pe doamna Nedelcu 

Cristina și pe domnul Gongu Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Costea 

Ionel și Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Șelaru 

Aurel, Nistoroiu Alexandru și Mocanu Georgian.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Bîrsan 

Costel, Costea Ionel și Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii  Mocanu 

Georgian și Gongu Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Zîrnă Cristian.” 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii  Mocanu 

Georgian și Ungureanu Daniel.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Tănase 

Neculai și Bîrsan Costel.” 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Mocanu 

Georgian și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Zîrnă Cristian.” 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii  Radu 

Nițu și Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL le propune pe doamnele Marcu 

Livia Silvia și Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu și pe doamna Nedelcu Cristina.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul  Radu 

Nițu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL… Domnule președinte, aici 

este o mică încurcătură. Deci ce am propus noi la calitate, așa rămâne. Nu le mai am 

sigur, că le-am amestecat. Era o suprapunere cu cei care erau în consilii de administrație 

și le-aș ruga pe doamnele de la tehnic, dacă pot să-mi dea lista.” 

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

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Că astea sunt cu calitatea, nu?” 

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

Domnul consilier Neculai Tănase: „Îmi cer scuze, dar asta e. Deci același lucru 

mă interesează.” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Ce ați consemnat dumneavoastră cu privire la acest proiect aseară.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dați-l încoace doamnă, să-l citesc. Deci la 

Grădinița numărul 1, nu?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „La Gradinița cu Program 

Prelungit nr.1 Focșani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „31.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Numărul 1… Proiectul 

numărul 31, pe care l-am citit mai devreme și este la Grădinița nr. 1.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci dumneavoastră l-ați pus pe Radu Nițu, 

da? Voiam să mă uit să văd dacă se suprapune. Costea Ionel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „S-a lămurit, da?” 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul  Gongu 

Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Zîrnă 

Cristian.” 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul  Mihai 

Nedelcu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Gheoca 

Corneliu-Dumitru.” 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Zîrnă 

Cristian.” 

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  

Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Costea 

Ionel.” 

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Marcu 

Livia Silvia.”  

 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Drumea 

Alina Ramona.” 

 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Tănase 

Neculai.” 

 

Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Macovei 

Liviu.” 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Zîrnă 

Cristian.” 

 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul  Mocanu 

Georgian.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Drumea 

Alina Ramona.” 

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul  Mocanu 

Georgian.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Marcu 

Livia Silvia.”  

 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Tănase 

Neculai.” 

 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Macovei 

Liviu.” 

 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD o propune pe doamna Nedelcu 

Cristina.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Atanasiu 

Corina.” 

 

Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  

Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog, liniște! De la care? 

Domnul Secretar, ieri, noi am hotărât în comisii, să vă prezentăm propunerile și 

dumneavoastră să le aveți trecute, cum se spune, pe curat.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Mai repetați un pic că am înțeles că este un 

pic… și pentru ambii este valabil.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „La care proiect?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La acela cu Duiliu Zamfirescu.” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Proiectul numărul 45, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „După aceea, următorul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Proiectul numărul 46 cu 

Colegiul Național Al. Ioan Cuza, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Unde este Al. Ioan Cuza? De asta, că că nu 

mai corespunde de aici încolo. Vreau să repetăm aici la Al. Ioan Cuza, este altcineva.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Deci de la proiectul numărul 

46, spuneți cine este domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La noi este Tănase Neculai.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Tănase Neculai, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da. Mai departe. Spuneți-mi și unitatea 

școlară.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog, domnul Primar! Ați 

glumit la început. Gata! Ajunge!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Deci proiectul 47, cu Unirea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  

Dimitriu Ana-Maria.” 

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

scuzați!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am spus, Șelaru Aurel.” 

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

 

Se revine la punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Gongu 

Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  Marcu 

Livia Silvia.” 

 

Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nedelcu 

Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Dumitru 

Victor.” 

 

Se prezintă punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Tănase 

Neculai.” 

 

Se prezintă punctul 51 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Tănase 

Neculai.” 

Se prezintă punctul 52 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nedelcu 

Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Atanasiu 

Corina.” 

 

Se prezintă punctul 53 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Tănase 

Neculai.” 

 

Se prezintă punctul 54 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  

Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Se prezintă punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Gongu 

Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  Marcu 

Livia Silvia.” 

 

Se prezintă punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Bîrsan 

Costel.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vedeți că s-a decalat iarăși 

lista dumneavoastră, domnul Tănase. Nu. Este în regulă atunci.” 

 

Se prezintă punctul 57 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nedelcu 

Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Macovei 

Liviu George.” 

 

Se prezintă punctul 58 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar  Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nedelcu 

Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Tănase 

Neculai.” 

 

Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Nedelcu 

Mihai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL Îl propune pe domnul Macovei 

Liviu George.” 

 

Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna  Marcu 

Livia Silvia.” 

 

Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind înființarea 

Comisiei de ordine publică a Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nedelcu 

Mihai, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Bîrsan 

Costel, Macovei Liviu George și Costea Ionel.” 
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Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi: proiect de hotărîre privind 

nominalizarea unui delegat al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să 

facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcționa la sediul 

Centrului militar zonal Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Bîrsan 

Costel.” 

 

Se prezintă punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

comisie sociale la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru 

analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și locuințelor cu chirie 

din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicarea 

prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Iorga Marius-Eusebiu, Gongu Emanuel și Mocanu Georgian 

Cristinel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu, Marcu Livia Silvia, Dumitru Victor, Atanasiu Corina și Costea Ionel.” 

 

Se prezintă punctul 64 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al municipiului Focșani pentru 

analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii, conform Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 

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

Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule președinte, vă rog frumos! Aș 

vrea să-l atenționez pe domnul Tănase că noi suntem de la               USR-PLUS și nu de 

la PNL. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „A luat la cunoștință, domnul 

Tănase. Mulțumim! Domnul, vă rog frumos!  

Proiectul numărul 64.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Iorga Marius-Eusebiu, Gongu Emanuel și Mocanu Georgian 

Cristinel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu, Marcu Livia Silvia, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra.” 

 

Se prezintă punctul 65 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul administrativ al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD o propune pe doamna Nedelcu 

Cristina.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL o propune pe doamna Atanasiu 

Corina.” 

 

Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul administrativ al Ateneului Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul  Radu 

Nițu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul USR-PLUS o propune pe doamna 

Tătaru Alexandra.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Așa USR.” 

 

Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”  - Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Iorga 

Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îl propune pe domnul Bîrsan 

Costel.” 

 

Se prezintă punctul 68 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, numirea a 

doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul 

director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Gongu 

Emanuel și Mocanu Georgian ca și consileri și ca reprezentant al comunității, pe 

domnul Dima Valentin.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și Zîrnă Cristian ca și consilieri și ca reprezentant al comunității,  pe domnul 

Lazăr Mircea.” 

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

celorlalte proiecte sau hotărâm cum facem cu tipărirea buletinelor de vot? Comisia de 

numărare a voturilor, o stabilim acum? Aveți propuneri? Grupul PSD?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Câți membri trebuie să fie? Trei? Îl propun 

pe domnul Ungureanu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „O secundă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „M-ați întrebat. De asta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Numai o secundă. Vă rog! Mă 

scuzați! Ce facem? Îl supunem dezbaterii și pe 81? Pentru că aici sunt…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doi titulari și două rezerve și ați avut aseară doar o singură propunere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Bine. Îl citim și pe proiectul 

81.” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Poate s-a întâmplat ceva între timp.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Aveți propuneri, domnul 

Nedelcu?” 

 

Se prezintă punctul 81 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

art.14 din HCL nr.146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitațiie publică a 

unui numar de șapte spații, inventariat în domeniul public al Municipiului 

Focșani, situate în ”Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Nedelcu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul PNL îi propune pe domnii Macovei 

Liviu și pe Costea Ionel ca titulari și pe domnii Dumitru Victor și Zîrnă Cristian ca și 

supleanți.” 

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

Tănase. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Grupul PSD îi propune pe domnii Nistoroiu 

Alexandru și pe Radu Nițu ca titulari și ca supleanți, pe domnii Mocanu Georgian și 

Ungureanu Daniel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da. S-a luat act. Comisia de 

numărare a voturilor. Vă rog, propuneri!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

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

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu cred că ar fi bine ca la comisia de 

numărare a voturilor să facă parte câte un reprezentant de la fiecare grup de consilieri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Este bine și așa. Pe cine 

propuneți dumneavoastră?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „De la grupul PNL?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Zîrnă Cristian.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Zîrnă Cristian. Si de 

la doamnele de la USR?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Corina Atanasiu.” 

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

Am lămurit și această problemă.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot Comisia de numărare a voturilor și se aprobă 

cu 21 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, 

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 
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Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă 

Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

 

Se prezintă punctul 69 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.473/2019 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 69 şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga               Marius-Eusebiu, 

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  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, devenind hotărârea nr. 273 

 

Se prezintă punctul 70 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.107/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Poliția Locală a Municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 70 şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga               Marius-Eusebiu, 

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  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, devenind hotărârea nr. 274 

 

Se prezintă punctul 71 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și 

viceprimarii municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă sunt discuții? Mă 

scuzați! Mi s-a uscat și gura.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 71 şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga               Marius-Eusebiu, 

Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian 
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Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  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, devenind hotărârea nr. 275 

 

Se prezintă punctul 72 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.337/2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect 

pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat 

și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, înclusiv lucrări 

conexe”, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă sunt discuții? Vă rog, 

domnule consilier Tănase! La microfon, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să 

vă spun, vizavi de acest gen de proiect, că s-a format o obișnuință, din păcate, ca după 

ce se hotărăște o sumă pentru un proiect, să se vină cu adaosuri pe diverse motive. 

Acum este simplu să găsești tot felul de motive, treci de la o cofinanțare de 2%, o 

cofinanțare din partea bugetului local, la o cofinanțare de aproape 20%. Nu este corect, 

iar eu cred că aici este o proastă evaluare a proiectantului. 

Eu nu zic acum că nu vom vota acest proiect, dar după cum știți și din situațiile 

anterioare, foarte multe situații anterioare, o grămadă de proiecte au fost evaluate în 

primă fază cu o anumită sumă, iar după aceea eu înțeleg să crească cu 2%, 3%, 4%, 5%, 

dar când ajunge aproape la 20% și când iei mai ales din bugetul local, dacă erau să 

zicem fonduri europene, desi nici acolo nu este corect, dar văduvești bugetul 

Municipiului Focșani de niște sume, pentru că sunt foarte  multe proiecte și se adună. 

Nu-i vorba numai de proiectul ăsta. Deci, aș vrea mult mai multă atenție și chiar aș vrea 

să dăm un avertisment proiectanților. Nu vreau să intru în alte amănunte, pentru că 

diferențele sunt foarte mari. Câteodată peste noapte, vin și fac rectificări de sume foarte 

mari. Nu este în regulă. Deocamdată cam atât am avut să spun. O să votăm acest 

proiect. Deci este o cheltuială suplimentară de 326.892 mii lei. În decursul timpului și al 

anilor se adună foarte multe milioane de euro. Da. Deocamdată cam atât. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Mulțumesc, domnule 

consilier!” 

 Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 72 şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga               Marius-Eusebiu, 

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  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, devenind hotărârea nr. 276 
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Se prezintă punctul 73 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.344/2017, privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea 

Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”, cu 

modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Dacă sunt discuții? Dacă îmi 

permiteți, aș lua și eu cuvântul. În privința acestui proiect, îmi pare rău că domnul 

Primar nu este prezent, abia a ieșit din sală, dar ne confruntăm de 4 ani de zile cu 

aceeași situație, când după ce s-a hotărât sau s-a licitat, se vine cu sume în plus dând 

vina pe proiectant, pe dirigintele de șantier sau nu știu care alte cauze, cum s-a 

întâmplat de altfel și cu sala în care noi lucrăm în momentul de față. 

În felul acesta, venim cu sume foarte mari, după ce s-a ținut licitația, practic se 

deformează rezultatul licitației, pentru că cei care au licitat inițial, sigur că poate aveau 

un preț asemănător. Ar mai fi de spus, acest proiect fiind cu fonduri europene, 

participarea Primăriei Focșani este de 2%. În momentul când se vine cu asemenea 

sumă, participarea sare de 20% și nu mai are obiectul sau nu mai este firesc să fie, să 

văduvim bugetul Primăriei cu asemenea sumă când pot fi cheltuiți acești bani în alte 

scopuri. 

Noi vom vota acest proiect, dar cu aceste amendamente, pe viitor să se țină cont 

de selecția proiectanților, a diriginților de șantier, și a celor care se fac responsabili 

pentru proiectarea acestor lucrări. 

Dacă mai sunt discuții? Vă rog, domnul consilier Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vreau să reiterez faptul că, noi, cel puțin 

noi de la PNL, nu vom mai tolera astfel de rectificări și o diferență atât de mare. Eu 

înțeleg că se poate greși adică în evaluare. Sunt... este o marjă, dar diferența este prea 

mare Mult prea mare. Și încă o dată reiterez avertismentul nostru către cei care au 

urechi, către proiectanți ș.a.m.d., că noi nu vom tolera. Și dacă nu vom tolera, nu vor 

trece aceste proiecte. Vă spun de la început. Mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 73 şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga               Marius-Eusebiu, 

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  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, devenind hotărârea nr. 277 

 

Se prezintă punctul 74 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Îmbunătățirea 

infrastructurii TIC a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 

Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă sunt discuții? Vă rog, 

doamna consilier Marcu!” 
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Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Mulțumesc! Aș vrea să atrag atenția că 

școlile din județul Vrancea, în mod special și acelea din România, în general, sunt 

supuse unor provocări deosebite și din această postură sunt extrem de puternic 

nemulțumită de felul în care se gestionează oportunitățile pentru rezolvarea unor 

probleme aparent simple.  

La ce mă refer? Mă refer la faptul că, trebuie să fim conștienți că situația 

pandemică nu este de săptămâna trecută, nici de luna trecută și proiectele care ar trebui 

să fie în derulare, sunt de fapt inutile. 

Ministrul Fondurilor Europene a realizat un apel, în vară, pentru accesarea 

fondurilor, venind în sprijinul școlilor. Vă rog să nu întrerupeți! Am observat, și n-o 

luați critic, că atmosfera uneori este desprinsă din opera lui Caragiale. Ar fi bine să ne 

respectăm. Mulțumesc! 

Așadar, chiar dacă pare că ocup prea mult spațiu prin acest discurs, aș vrea să 

atrag atenția, că proiectul inclus la acest punct este de fapt inutil. Fonduri nu mai există. 

În presă, astăzi, a apărut un articol în care este tras un semnal de alarmă. În acest articol 

este bineînțeles inclusă și informație greșită, dar aici suntem într-o altă ipostază. Aceea 

de a analiza oportunitățile și chiar de a face ceva pentru școli.  

Inspectoratul Școlar Vrancea a accesat fonduri europene ca urmare a Hotărârii de 

Guvern 756/10.09.2020, ”Program Național Educație în Siguranță”. Deci este un 

proiect în derulare, prin care se obțin atât echipamente electronice, cât și materiale de 

dezinfecție. La acest proiect prin care se dorește obținerea de fonduri extrabugetare, de 

fapt, nu mai sunt fonduri. 

Noi votăm nimic. Dar s-a pierdut timp. Acest proiect a fost supus consultării 

publice între 7 și 30 septembrie. Unde a existat administrația publică în acest timp? S-au 

deschis liniile de finanțare pe 2 noiembrie. Vă amintesc că noi am depus jurământul pe 

21 octombrie în această sală aproape goală. 

Vă amintesc că în 27 octombrie s-a constituit Consiliul Local. Nimic nu ne 

împiedica să fim solicitați pentru a aproba acest proiect. UAT-ul are în subordine 

funcționari care pot să realizeze așa ceva. Dacă nu pot, s-o spună.  

Nu putem să lăsăm școlile cu un contabil, sau un Inspectorat cu trei persoane la 

contabilitate, să rezolve problemele din atâtea școli. Elevii ar trebui să aibă la ora 

aceasta tablete. Sunt fonduri nerambursabile. Nu putem să facem uz de ipocrizie în 

acest moment. Nu putem da vina pe virus. Nu putem ști dacă la anul, sau peste doi ani 

nu vine altceva. Viața înseamnă să acceptăm niște provocări și să nu învinovățim. 

Prin urmare, nu este o problemă aprobarea acestui proiect, este problema 

inutilității lui. Deja nu mai sunt fonduri. Vorbim despre unități eligibile. Inspectoratul 

Școlar nu poate accesa fonduri decât în parteneriat cu școlile și vorbim despre alt 

impact.  

Primăria a obținut bani pentru dezinfectanți. Primăria poate obține fonduri, pentru 

că are un aparat administrativ extrem de numeros și nejustificat, dacă-mi permiteți. Prin 
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urmare,  decideți ce doriți, dar ar trebui să avem un examen de conștiință și să înțelegem 

că am lăsat școlile de izbeliște și nu mă refer la ziduri, pentru că facem atâta caz că 

elevii sunt acasă. 

Școala înseamnă educație. Au fost și situații de război, au fost și situații limită. 

Sunt situații critice pe care trebuie să le trecem. Vorbim despre elevi care nu au tablete, 

pentru că nu am dorit să accesăm fonduri europene. Cine are urechi, poate să înțeleagă. 

Nu doar să asculte. 

Așadar, aceasta este intervenția mea și vă rog să n-o luați în nume rău, dar eu 

chiar sunt implicată în viața școlii de 25 de ani și putem face mai mult. Mulțumesc!” 

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

consilier! Vă rog! O secundă! Vă rog, doamna Atanasiu!” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu: „Aș vrea să vin și eu cu câteva clarificări 

legate de... În primul rând, licitația pentru cele 250 de mii de tablete, deși trebuiau să fie 

900 de mii, nu a fost dusă la capăt de Guvernul PNL și de Minister. Să ne înțelegem. Iar 

pe fondurile europene, acum pe Programul Operațional Competitivitate, deși este 

depășit plafonul alocat inițial, se practică destul de mult realocarea de fonduri și cred că 

o să fie o urgență și o prioritate. Sper să fie și pentru Guvern. Să se aloce fonduri 

suplimentare pentru achiziționarea de echipamente în școli și cred că sunt bani. 

Am informații de la europarlamentarii noștri. Deci eu cred că trebuie să votăm 

proiectul acesta să treacă, să fie depus. Depunerile sunt până în februarie. Este un call, 

mă rog, competitiv, nu știu de ce a fost gândit competitiv, dar  asta este. Deci nu este ca 

și cum ni s-a dus orice șansă pe apa sâmbetei. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mulțumesc,  doamna 

Atanasiu! Domnul Secretar, este la rând... Mă scuzați! V-ați lămurit, da? Vă rog, 

domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc! Doamna profesoară, 

cu toată stima și respectul pe care vi le port, sper ca fițuica pe care ați citit-o impecabil, 

să nu fie făcută sau scrisă de dumneavoastră. Sper din tot sufletul.  

În al doilea rând, ar fi nemaipomenit de potrivită s-o trimitem Guvernului pe care 

îl reprezentați aici în municipiul Focșani, iar restul îi mulțumesc consilierei de la USR. 

Vă mulțumesc! A completat dumneaei. Deci, absolut  tot stătea în apanajul Guvernului  

PNL. Vă mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, domnul Marius Iorga. 

Cred că a vrut să spună și altceva. Dar dacă n-ați înțeles. Asta-i altă poveste. Vă rog, 

doamna consilier Ana-Maria Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, domnule 

președinte! O s-o rog pe colega mea să ia cuvântul imediat, eu vreau să fac doar o 

singură remarcă.  



37 
 

Avem în sală pe domnul director al SC Parking, domnul Statache, care nu poartă  

mască. Domnule director, o să vă rog frumos, în primul rând cum ați intrat în instituție? 

Și de ieri că este obligatorie masca și pe stradă? Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-le director, are dreptate 

doamna! Conformați-vă şi puneți-vă mască” 

Domnul director Parking Focșani Statache Nicusor  “a Ministerului de 

Interne, la obligativități sunt şi excepții” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă ȋncadrați ȋntr-o asemnenea 

excepție?” 

Domnul director Parking Focșani Statache Nicusor „ persoanele care au 

probleme respiratorii şi sunt enumerate acolo... Şi dețin şi o adeverință medicală ȋn 

acest sens”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “puteați spune foarte pe scurt, că 

sunteți scutit medical şi era foarte simplu! Mulțumim!” 

Domnul director Parking Focșani Statache Nicusor „da...asta încercam...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “ da, vă rog d-na consilier” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „ d-le preşedinte se putea intra şi 

online, dacă d-lui are probleme... nu se poate expune ȋntr-o instituție publică unde 

suntem atâtea suflete şi d-lui se poate ȋmbolnăvi! Adică avea soluția să intre online ȋn 

şedință” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “da, mulțumesc, o să reglementăm 

ulterior problema ” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia “Ȋncerc să ȋnvăț din mers, ȋnțeleg că 

apelul la persoană nu se face, văd că există excepții…şi ar fi bine să nu ne permitem” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan  “ domnul Marius Iorga este mai 

zburdalnic aşa de felul lui şi mai ȋncearcă. Da, vă rog.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia “nu caut scuze acum sau justificări,vă rog 

să mă urmăriți… dacă vă referiți la cititul de pe foaie, sunt un om care vorbesc liber de 

douăzeci şi cinci de ani şi prețuiesc libertatea. Dacă vorbim despre greşeli, vă rog să le 

menționați, nu facem aici analiză de text, ci pur şi simplu aducem argumente. Atacurile 

la persoană sunt nepotrivite, considerați că este un avertisment. Prin urmare, eu nu am 

spus că nu trebuie să aprobăm acest proiect. M-am temut că este inutil… Dacă se 

suplimentează fondurile este minunat. Ȋnseamnă că este o formă de ȋnțelegere a 

situației. De asemenea trebuie să ȋnțelegem că formulele nu pot fi nelimitate. Eu invitam 

la hărnicie şi profesionalism… şi bine ar fi fost să fim coptați pentru a fi şi noi ȋn lista 

eligibilă. Ne ne putem permite să ne lipsim de nişte fonduri doar pentru că amânăm 

termenele…alt răspuns cred că nici nu  aşteptăm. Suntem chiar pe aceaşi lungime de 

undă şi optimismul nu tebuie să ne părăsească…nu dspre asta vorbim… Deci despre 

fițuici şi despre citit de pe hârtii şi alte etichete despre oameni, aş vrea să fie de ordinal 

trecutului şi să considerăm că aceasta este o altă etapă a Consiliului Local, mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “Doamnă…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “d-le Marius Iorga ați vorbit, vă 

rog frumos, nu intrați acuma ȋntr-un conflict cu o doamnă! Vă rog frumos, d-le nu e 

cazul. Dumneavoastră…” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “vă rog să-mi dați voie…” 
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Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “treizeci de secunde d-le Marius 

Iorga…vă rog” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga“zece secunde…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “zece..” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “…d-na profesoară, repet, cu toată 

stima şi respectul pe care vi-l port.”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Nu prea s-a văzut, dar…” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “Am spus ați citit perfect. Eu nu v-am 

găsit niciun defect. Am spus că acel conținut nu are nimic de-a face cu proiectul de 

hotărâre ȋn sine…şi cred că ar fi indicat să-l trimiteți către cei care nu au făcut treabă 

până acum… ” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Bine, multumesc, domnul 

consilier…” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “să nu mai comentez…că…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Mulțumesc d-le consilier, 

ȋnchideți microfonul vă rog…supunem la vot proiectul. Cine este pentru? ” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “nu v-am văzut, nu că nu am vrut 

să vă dau cuvântul…vă rog” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană “Vreau să intervin şi eu…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Am ȋnțeles că nu mai doriți să 

interveniți, vă rog” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană “Este cunoscut faptul că pe 

21.10 a avut loc prima şedință solemnă de constituire. Ce s-a ȋntâmplat…ştim… La data 

de 27.10 a avut loc a doua şedință de constituire…Ordinul Prefectului a fost emis 

ȋncepând cu data de 27.10, Consiliul Local Municipal este constituit. Vidul legislativ 

sau nefructificat de cei care aveau calitatea să convoace o şedință, nu ştiu dacă se poate 

imputa astăzi…cert este că ȋn ziua ȋn care Primarul Municipiului Focşani a depus 

jurământul, a convocat o şedință extraordinară pe data de 05.11. În acelaşi timp trebuie 

acceptat că niciun proiect nu poate face obiectul dezbaterii dacă nu trece prin Comisiile 

de Specialitate. 2 -  a fost Convocarea, pe 5 a avut loc prima şedință ȋn care s-a ales 

preşedintele de ședință şi comisii. Prima şedință, după cum o vedeți astăzi, a avut ca 

obiect rezolvarea tuturor problemelor care sunt urgente şi dacă şi dumneavoastră ați 

recunoscut că Ministerul a lansat sesiunea pe 02.11, cred că ȋn regim de urgență ne-am 

aplecat asupra acestui proiect. Nu am  calitate de ordonator principal de credite, dar vă 

pot asigura că unităților şcolare din Municipiul Focşani le-am răspuns şi le-am ȋntins 

mâna sau am făcut virări de credite astfel ȋncât să fie funcționale, atât cât din punctul 

meu de vedere… nu intru in polemici, doar vreau să vă aduc la cunoştiță că s-a muncit 

iar aparatul acela pe care dumneavoastră ȋl apreciați numeros…mulțumesc ” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Da, mulțumesc domnul 

scretar…da domnul consilier Tănase” 

Domnul consilier Neculai Tănase “Voiam să-l ȋntreb pe domnul secretar, 

dumneavoastră credeți că problemele sunt la nivelul conducerii şcolilor, vizavi de acest 

aspect? ” 

 Domnul secretar general Eduard Marian Corhană “dar nu asta am spus 

domnule…” 
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 Domnul consilier Neculai Tănase “nu, dar ați spus că Primăria a muncit şi a 

făcut treabă, dar a fost o problemă din partea şcolilor…nu au reacționat…” 

 Domnul secretar general Eduard Marian Corhană “nu am zis şcoli…” 

 Domnul consilier Neculai Tănase “Aşa ați spus mai ȋnainte…” 

 Domnul secretar general Eduard Marian Corhană “domnilor, toate 

solicitările de la şcoli au fost ȋndestulate cu sumele pe care le-au cerut pentru cheltuieli 

de funcționare. Trebuie să recunoaşteți şi dacă este nevoie putem pune la dispoziție 

informații…dar sunt şi pe site-ul Municipalității, cu privire la solicitări, cu privire la 

cheltuieli de funcționare. Trebuie ştiut sau trebuie spus că toate cheltuielile de 

funcționare se acordă unităților de ȋnvătământ din bugetul local…asta am spus!” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Ȋn regulă domnule secretar, 

mulțumesc frumos.,,supunem la vot acest proiect …cine este pentru? Păi a fost prima 

parte din vot..cine este pentru…si după aceea m-a oprit domnul secretar pentru că aspus 

că doreşte cuvântul…vă rog frumos …” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 74 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 278 

 

Se prezintă punctul 75 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 75 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 279 

 

Se prezintă punctul 76 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI 

PIEȚELOR FOCŞANI pe anul 2020 şi estimat pe următorii  2 ani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-le preşedinte, ȋn primul 

rând nu o văd pe doamna director de la Administrației Piețelor, prezentă, ieri a fost la 

comisii şi astăzi… ” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „Ȋn Plen, practic nu a mai dat curs 

invitației noastre... domnule secretar ştiu că ați convocat toți directorii... ” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană “au fost convocați…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „toți directorii...ok...ca-i văd pe ceilalți 

prezenți aici. Deci, inteleg că dumneaei nu ajunge? ” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan“Doamna nu este prezentă? nu este 

in sală…nu este prezentă” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „ok...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “mai sunt discuții?” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „da, sunt discuții dar aş vrea să văd 

poate ȋntre timp dumneaei..dacă este...cea care ia cuvântul...aş vrea să fie de față, 

mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “putem verifica dacă doamna este 

prezentă…este doamna? Doamna nu este prezentă…vă rog, spuneti doamna… ” 
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 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „dacă ȋmi permiteți domnule 

preşedinte, voiam...ieri, doamna director avea probleme legate de cheltuielile foarte 

mari care se ȋnregistrează la  Administrația Piețelor, punând practic pe seama gunoiului 

menajer…da? că are cheltuieli de peste cinzeci de mii de lei cu gunoiul…eu aş fi vrut să 

o ȋntreb pe dumneaei…cred că nu asta este singura problemă a dânsei acolo, ci faptul că 

personalul reprezintă un procent de şaptezeci la sută din cheltuielile pe care le are 

Administrația Piețelor…aşa ca-i dau un sfat doamnei administrator, director practic, să 

ne prezinte un plan de management, dacă ȋl are, da…şi mai mult de atât să ia măsurile 

cuvenite, pentru a nu se mai poticni ȋn cheltuirea banilor, pe care eu ştiu nu sunt foarte 

bine drămuiți. Şi as vrea sa-i transmit să facă ceva… ȋn ceea ce ȋnseamnă acest procent 

foarte mare de altfel, cu cheltuielile ce țin de personal. Mulțumesc ” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “da mulțumesc şi eu. Dacă 

mai..da vă rog domnul consilier ” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei“ieri am avut amabilitatea… sa fie 

doamna prezentă la comisii, după cum ştiți foarte bine cei care ați fost prezenți. Am 

lămurit câteva probleme…ceea ce ȋntradevăr este deranjant, zic eu…este că ȋn această 

rectificare bugetară procentul de saptezeci la sută, pe care colega mea l-a precizat 

adineauri a ajuns la şaptezeci şi cinci la sută…să fiu mai exact şaptezeci şi trei virgula 

nouăzeci şi ceva, ceea ce am spus ieri şi vă spun şi astăzi, este cred, că aceste societăți 

comerciale pe care Primăria Municipiului le are ȋn subordine, ar trebui să fie mai 

conduse, să fie mai..  cu grijă… pentru că vin asemenea situații de pandemie, de eu 

ştiu… mici ȋntreruperi economice, sunt situații limită şi cred că aceste societăți trebuie 

să aibă puterea să facă față ȋn aceste provocări…şi cred că din ce am discutat ieri aş 

propune pe viitor, de fapt propun şi nouă consilielilor locali şi domnului Primar, să 

facem un audit la aceste societăți…şi nu numai…vorbesc de piață, de Administrația 

Pieței…şi cred că sunt şi alte societăți la care ar trebui să intervenim. Nu cunosc toate 

datele problemei, am vorbit ieri cu doamna şi am spus că noi cu toții trebuie să ne 

aplecăm mai ȋndeaproape pe situațiile financiare a acstor societăți, ȋmi pare bine că 

astăzi este şi domnul Statache aici, ieri nu a fost şi chiar când ajungem la proiectul de 

hotărâre, probabil şi domnul ne va lămuri cu anumite probleme. Eu, personal, nu pot să 

concept că o societate de prestări servicii este pe pierderi. Optzeci la sută aproape, 

cheltuieli de salarii şi mai mul de  douăzci şi cinci la sută cheltuieli cu diverse servicii la 

terți. Cred că aici ar trebui să umblăm destul de adânc. La fel este şi societatea Parking 

S.A, tot prestări servicii. Şi când ȋmi spune cineva că nu a avut şansa ca la final de an să 

iasă pe profit…eu personal nu pot să concep. O societate de prestări servicii, dacă nu 

iese pe profit, atunci aş vrea să văd un plan…un…spunea şi colega mea de investiții…  

  Ce ne facem peste un an, ce ne facem peste doi? Şi apreciam ieri, dacă vă amintiți, 

cine a fost prezent la comisii, că nu am văzut o estimare pe 2021, ținând cont de 

pandemia care ȋncă este şi va fi şi la anu…vă mulțumesc” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “da, mulțumesc şi eu d-le 

consilier…vă rog domnul Tănase. Sau domnul Zȋrnă, care doriți dintre dumneavoastră. 

Bine…vă rog domnul Tănase” 

 Domnul consilier Neculai Tănase “zi tu şi după aceea zic eu ” 

 Domnul consilier Cristian Zȋrnă “domnule preşedinte” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Vă rog” 
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 Domnul consilier Cristian Zȋrnă “de treizeci de ani, doamna nu a ȋnțeles nimic 

şi vreau să fac o remarcă. Piața sud ȋn treizeci de ani nu a avut nicio investiție…iar 

dânsa cere astăzi cinci sute de mii de roni. Dânsa ştie că piața sud nu are nici măcar apă 

potabilă, nu este iluminată !? Pentru ce cere aceşti bani? Vă rog d-le Primar să faceți un 

audit correct şi o evaluare corectă a situației. Vă mulțumesc” 

          Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “vă mulțumesc şi eu. Poftiți 

domnul Tănase” 

 Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “vreau să…” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “era domnul Tănase la rând” 

 Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “ce legătură are..” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “domnul Tănase la rând” 

 Domnul consilier Neculai Tănase “haideți să respectăm ordinea şi după aceea 

vă las să vorbiți… deci după cele spuse de colegii mei, aş vrea să vă spun că trebuie să 

fim foarte clari, Administrația Pieței nu a demonstrat ȋn ultimii ani că…de o 

administrație foarte coerentă…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “domnul Ungureanu să nu mai 

vorbească.” 

Domnul consilier Neculai Tănase “ o adminstrație foarte coerentă şi trebuie să 

fim foarte fermi şi să spunem că noi nu vom vota această rectificare, decât ȋn condițiile 

unui plan de remediere a acestei administrări, care va trebui să fie prezentat cât mai 

curând la Consiliul Local…şi după aceea vom hotărî ce va trebui să facem, mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “vă mulțumesc şi eu. Poftiți d-le 

consilier Iorga…la fel de scurt” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga “ domnul consilier Zȋrnă, dacă vă 

interesați mai bine, să ştiți că , dna director Claudia Ionescu nu este de treizeci de ani la 

piață. Ȋn perioada scurtă de când deține această funcție, cred că a făcut destule lucruri, 

destul de multe lucruri bune, față de douăzeci şi opt de ani ȋn care a fost sub controlul 

PNL, acastă piață agroalimentară din Municipiul Focşani.Vă mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “şi eu vă mulțumesc d-le Iorga, 

ȋmi pare rău nu vreau să iau apărarea colegului. Colegul meu s-a referit ca de treizeci de 

ani piața aia nu are apă d-le Iorga. Astăzi se ȋntâmplă ceva cu dvs de ȋnțelegeți pe dos, 

mulțumesc. Poftiți d-le Nedelcu” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu “domnule consilier nu este adevărat, vă 

contrazic, s-a legat de persoana doamnei director fără să fie ȋn cauză, să fie de față… l-

aş ȋntreba pe domnul consilier…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “aşa a fost să fie…da..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu “nu, nu,când nu este cineva de față nu este 

frumos să vorbesşti de acea persoană, unu la mână, doi la mână, l-as ȋntreba… acum 

treizeci de ani, ce vârstă avea? vă mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “numai o secundă, vă rog frumos. 

Domnul consilier Nedelcu, doamna de față, este directoarea unei instituții. Aici noi nu 

bârfim pe marginea şanțului, da…noi nu bârfim…D-le Nedelcu, mă lăsați să vorbesc, 

vă rog. Dânsa este directoarea unei instituții nu este atac la persoană… noi discutăm aici 

despre un management, despre o societate comercială, ȋn definitiv…şi sunteți si 

dumneavoastră ȋn domeniul privat… este posibil ca o societate comercială, care are 

venituri atât de mari sâ fie pe minus?nu există… ” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu “da…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “nu există d-le Nedelcu, nu 

există… o societate comercială există pe profit sau nu există deloc, punct! Vă rog 

doamna consilier” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-le preşedinte, ȋmi cer 

scuze, dar aş vrea să fac o remarcă. Să ținem cont de faptul că, consiliul local ca entitate 

are ȋn subordine mai multe societăți. Şi țin să aduc ȋn vedere consilielilor locali că una 

dintre aceste societăți este Administrația Piețelor. Cum domnii care sunt reprezentanți ai 

acestor societăți, au dat curs invitației noastre şi pentru care le mulțumesc că sunt 

prezenți, aşa şi doamna. Şi este normal să vorbim ȋn lipsa dumneaei nefiind prezentă, 

pentru că este un proiect pe care ȋl votăm şi este vorba despre dumneaei… care culmea, 

reprezintă această societate  şi despre care cetățenii Municipiului Focşani sunt ȋn 

măsură să poată afla despre  orice se ȋntâmplă pe marginea acestui proiect dezbătut. 

Mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “poftiți doamna Tătaru” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „eu am tot urmărit rapoartele 

Administrația Piețelor Focşani şi ȋn ultimii patru ani nu-mi amintesc sa fi vazut vreun 

raport de venituri şi cheltuieli mai mare de zero. Dacă vreți puteți verifica. Ȋn condiții de 

nepandemie, să-nțelegem. Nu am vazut niciodată ȋn ultimii patru ani un raport care să 

fie pe profit. Şi acum se ȋnțelege că e pandemie şi e pe minus, dar nu-mi amintesc un 

profit virat de către vreo societate subordonată Primăriei, la bugetul local. Mulțumesc ” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan “Păi acum pandemia este o scuza, 

mulțumesc şi eu. Vă rog supunem la vot…vă rog d-le Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „doamnelor 

și domnilor consilieri în ceea ce privește atât Administrația Piețelor, cât și celelalte 

societăți comerciale, mă refer aici la consilierii mai noi, așa cum a spus și d-na consilier 

Ana-Maria Dimitriu, aceste societăți comerciale sunt cu capital majoritar de stat unde 

Consiliul Local al municipiului Focșani deține părți sociale sau acțiuni, nu Primăria 

Municipiului Focșani. Eu în calitate de primar nu am posibilitatea de a realiza un audit a 

activității comerciale, dumneavoastră prin Consiliul Local da aveți această posibilitate 

de a solicita realizarea unui audit pentru modul cum si-au desfășurat activitatea, pentru 

modul cum și-au realizat veniturile și cheltuielile și totodată țin să vă reamintesc faptul 

că Administrația Piețelor în special, personal am rugat de foarte multe ori ca 

reprezentanții, nu directorii, aici de fața sunt directorii societăților comerciale. Așa cum 

vă spuneam și aseară la comisii Consiliul Local are un reprezentant desemnat în 

Adunarea Generală a Acționarilor care urmărește modul de implementare a politicii 

Consiliului Local de către societatea respectivă, politicii economico-financiare pentru 

societatea respectivă. Din punctul meu de vedere acei reprezentanți trebuie să vină în 

fața dumneavoastră și să prezinte aceste situații. Directorii sunt practic niște executanți 

care pun în aplicare deciziile consiliilor de administrație. Nu vreau să iau apărarea nici 

unui director, dar vreau să stabilim niște chestiuni foarte clare de pe o parte. Pe de altă 

parte în ceea ce privește Administrația Piețelor, i-am solicitat de mai multe ori 

conducerii, nu vreau să dau nici un nume aici, să ia cele mai urgente măsuri pentru 

eficientizarea activității, pentru înregistrarea tuturor veniturilor și pentru modernizarea 

Pieței. Am alocat încă din 2017 suma de 140 mii lei ca mărire de capital social pentru a 

realiza un studiu de fezabilitate cu privire la modernizare acestei piețe. Slavă Domnului 
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că nu s-a făcut. Spun Slavă Domnului, că nu s-a făcut de ce? Că dacă noi modernizam 

Piața și o aveam acum închisă eram în situația în care trebuia să o închidem, iată că 

doamna și conducerea societății, cred că a anticipat că va veni pandemia și din cauza 

aceasta nu a închis Piața și nu a modernizat-o, a lăsat-o ca tarabele să fie înafară ca să 

nu fim nevoiți astăzi să punem lacătul de ușile Pieței așa cum s-a dorit pentru a reduce 

efectele pandemiei. Dar, repet, Piața Moldovei ca și Piața Sudului de altfel, ca și Piața 

din Bahne, care nu mai există, ca și Piața de la Gară sunt locuri administrate de această 

societate comercială. Piața Obor nu mai spun. Dar menirea tuturor societăților 

comerciale este de face profit și de a moderniza, de a veni cu servicii de calitate în fața 

cetățenilor. Faptul că au trecut 3 ani și nu s-a cheltuit acel 140 mii lei, pentru care s-a 

făcut majorare de capital social, pentru a elabora măcar un studiu de fezabilitate, să vină 

în fața Consiliului Local, uitați domnilor consilieri acesta este studiul de fezabilitate 

propus de către un anumit proiectant, acesta este proiectul de modernizare a Pieței 

Moldovei pentru a putea să le oferim servicii de calitate, nu să ne înghesuim așa cum 

spunea ieri foarte bine, d-nul consilier Costea, că avem parcările aglomerate, că stau 

săracii piețari cu marfa în soare, că stau săracii comercianți cu marfa depozitată în tot 

felul de microbuze care ocupă locurile de parcare, ale cetățenilor care vor să vină să 

cumpere civilizat de la Piață. Și nu este vina nu numai a Consiliului Local sau a 

conducerii acestei societăți comerciale, vina este a noastră a tuturor că nu ne-am 

implicat serios să spunem foarte clar stop-joc și putem să avem niște proiecte. Eu am 

avut niște proiecte pentru Piață, am avut inclusive agenți economici care venit și au 

propus parteneriat public privat. În momentul în care am chemat-o pe doamna să 

discutăm această problemă, a spus că aici miroase a DNA, iar acel mare investitor a 

fugit cu coada între picioare. Ca să ne înțelegem foarte bine. Și de aceea cred că ar 

trebui să solicitați dumneavoastră în calitate de Consiliu Local, acest audit, la toate 

societățile comerciale pentru a se vedea exact cum stau lucrurile. Vă muțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „sunt întrutotul de acord cu 

dumneavoastră. D-na director să vină cu un plan de redresare, un plan de remediere și 

vom vedea ce să facă.” 

Domnul consilier Costea Ionel „așa cum spuneam și la ședința de ieri este de 

neconceput să avem site-ul Administrației Piețelor, să nu găsim nici un raport  din 2019 

iunie, nici un raport, nici un referat. Mai mult se specifică, se specifică că avem un 

delegat din partea Consiliului Local care este agaman, nu știu exact ce reprezintă acest 

agaman, pe cine reprezintă, ar trebui să fie printre noi acum și să ne dea explicații. 

Pentru că văd că semnează toate documentele, agaman. Vă rog să intrați pe site să 

vedeți. Mai mult decât atât, în administrația acestei piețe sau Administrația Piețelor, mai 

exact, Focșani, avem 5 puncte specificate și anume: Piața Moldovei, piață de tip mixt, 

Piața Sud, piață de tip mixt, Piața Obor, piață tip târg, Piața Bahne, piață de tip mixt, 

Piață Gară, piață de tip mixt. Dacă cele 2 nu mai există unde putem vedea situația 

efectivă a acestor active sau pasive, ce sunt? Unde sunt trecute? Că nu sunt. Ele 

figurează în patrimoniu, sunt pe site-ul Administrației Piețelor Focșani și bănuiesc că 

nu-mi poate răspunde nimeni.” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „în calitate de consumator, sunt surprinsă 

să aflu că era bine, e bine că nu s-a modernizat Piața, nici în glumă, nici în serios n-ar 

trebui să spunem asta, nu sunt asigurate condițiile de igienă. Nu pot să cred că acum în 

2020 realizăm că piața aceasta este o sfidare la adresa fiecărui focșănean, este un risc să 
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cumperi dintr-o piață care nu are îndeplinite niște strandarde. Nu putem spune că e o 

vină, doar să spunem că e o vină împărțită, de 4 ani a existat un for decizional și trebuie 

ca cine a decis să răspundă. Piața aceasta aș zice slavă Domnului dacă se închidea, dar 

pentru a se face curățenie, se putea face lucrul acesta. A fost pandemie, putea piața să se 

reorganizeze, să folosească acest prilej. Nu e posibil să fie taxe speciale de sărbători. De 

ce? Și speculă? Nu este firesc să acceptăm un focar de infecție în mijlocul orasului, de 

aceea trebuie să luăm act și să facem ceva în acest sens. Nu știu cine este reprezentantul 

Consiliului Local, probabil că vom depune un amendament, vom face ceva în acest 

sens, dar să nu cultivăm ipocrizia și nici populismul, să spunem că înțelegem situația, 

dacă de 4 ani ea este aceeași. Mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 76 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 prezintă punctul 77 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.TRANSPORT 

PUBLIC S.A FOCȘANI pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

 Domnul consilier Victor Dumitru „bună ziua, am și eu mai multe obiecțiuni pe 

marginea acestui proiect …. E Transportul Public?” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „ați încurcat proiectele.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „aș vrea să spun vis-a-vis de Transportul 

Public că din punctul meu de vedere este o societate care a fost un pic mai văduvită. Eu 

cred că trebuie să dăm mai multă atenție acestei societăți pentru municipiul nostru, 

pentru cetățenii municipiului Focșani și cred că ar trebui să votăm această rectificare 

bugetară. Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „și eu personal am cuvinte de 

laudă pentru d-nul director că dânsul întotdeauna s-a chinuit acolo din te mir ce, cumva, 

cumva să se învârtă roata, cum spunem, noi șoferii. Și eu sunt de acord, vom vota acest 

proiect, noi consilierii PNL.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „da într-

adevăr Transport Public SA Focșani este una din firmele de succes ale muncipalității și 

țin să-l felicit și eu pe d-nul director și pe tot staff-ul tehnic al acestei societăți și pot 

spune că, d-nule consilier Tănase, chiar am făcut și vom face în continuare, avem deja 

proiecte începute, unele dintre ele sunt deja în fază de licitație s-au ridicat mai multe 

caiete de sarcini pe SICAP pentru achiziția de autobuze electrice, stații de încărcare 

electrice, deja este semnat contractul sau urmează să semnăm contractul pentru 

resistematizare în care vom construi benzi speciale pentru mijloacele de transport în 

comun. Deja avem o asociațoe Metropolitan Trans care funcționează și funcționează nu 

numai pe raza municipiului Focșani, ci pe raza localităților învecinate municipalității, 

vorbim aici de Golești, Cîmpineanca, Milcovul, Gologanu, Răstoaca și Vînători. 
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... 

Acolo este o mică problemă nu foarte mare, există o interpretare a legii, este o 

sincopă legislativă, dar se va rezolva sper eu cât de curând pentru că dacă nu se va 

rezolva, deja cetățenii din aceste localități care utilizează mijloacele de transport în 

comun ale SC Transport Public SA Focsani sunt sigur că vor fi foarte revoltați pentru că 

au văzut diferența de calitate și de seriozitate între ceea ce ofereau vechii transportatori 

care făceau transportul pe aceste rute și serviciile oferite de Transport Public SA 

Focșani. Chiar dacă în ultima perioadă Transport Public SA Focșani a achiziționat 

autobuze second-hand să știți că sunt autobuze bune, sunt autobuze funcționale, sunt 

autobuze care asigură condiții optime pentru călători și dacă ne ajută Dumnezeu să 

ducem la bun sfîrșit proiectul cu achiziția celor 15 autobuze electrice și dacă d-nul 

Ministru Ion Ștefan reușește să deblocheze situația de la nivelul ministerului cu 

achiziționarea celor 20 de autobuze electrice, deci noi vom avea 35 de autobuze, 36 de 

fapt, 16 și cu 20, 36 de autobuze electrice la nivelul municipiului Focșani cu tot ceea ce 

presupune logistică pentru acestea. Și nu numai și prin proiectul de refacerea 

infrastructurii avem în vedere reabilitatea a 58 de stații de autobuz.” 

Domna consilier Corina Atanasiu „bănui că vă referiti d-le Primar la proiectul 

de pe Programul Operațional Regional care a început în 04.01.2016. Termenul de 

efectuarea achizițiilor pe autobuze este 30.04.2021, 5 luni mai e vreme?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „rog să 

răspundă d-nul Imireanu.” 

Domnul Adrian Imireanu „în 2016, prima activitate a fost elaborarea planului 

de mobilitate urbană durabilă care într-adevăr s-a făcut în 2016. Prima activitate a 

proiectului a fost elaborarea planului de mobilitate, de aceea apare acolo că prima 

activitate a fost făcută în 2016, contractul de finanțare a fost semnat în 2019 și este 

timp.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „să sperăm că nu vom păți și noi 

cu autobuzele cum s-a întâmplat în Primăria București, cu tot felul de turcisme, 

chinezisme și altfel de lucruri. Sperăm să avem autobuze de calitate, autobuze bune care 

să facă față cerințelor călătorilor și să dea un plus de calitate municipiului Focșani.” 

Domnul director Ion Diaconu „în momentul de față este licitație prin Ministerul 

Dezvoltării, care are termen de depune 18.11.2020 pentru cele 20 de autobuze electrice 

și astăzi sau ieri s-a întâmplat ca municipiul Focșani să depună prin SEAP licitația 

pentru celelalte 16. Eu vreau să vă dezamăgesc d-nule consilier pentru că am văzut 

celelalte licitații care s-au desfășurat și să știți că nu au venit nici mercedesul, nici man-

ul, nici volvo, nu au venit decât autobuze fabricate în Turcia și fabricate în China, deci 

nu vă așteptați să vină în Focșani autobuz fabricat in Vest și vă spun și de ce. Eu am 

fost la multe prezentări și m-am plimbat cu multe autobuze electrice, a venit spre 

execmplu mercedesul și au prezentat autobuzul de 12 m și am intrebat de ce nu vin la 

licitații, pentru că cererea este atât de mare in Vest și la alte prețuri decât la noi în 

România. Și vă spun sigur că nu o să vedeți, poate în cel mai bun caz autobuz ceh sau 

polonez, dar nu o să vedeți marfă din Uniunea Europeană, din partea de Vest, deci 

100% nu  sunt.” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „argumentul dumnevoastră este 

pertinent, dar să nu cădem din lac în puț și să cheltuim o mulțime  de bani, că știm că nu 



46 
 

sunt foarte ieftine aceste autobuze și să ne trezim că toate se defectează și să avem 

probleme. Este domeniul dumneavoastră, nu vreau să mă pronunț eu.” 

Domnul director Ion Diaconu „legat de activitatea noastră să știți că, așa cum a 

prezentat d-nul Primar, noi în primul rând vrem să ne prezentăm cu o calitate mai bună 

și cu acea frecvență și punctualitate pentru care luptăm întotdeauna ca să o păstrăm în 

serviciul nostru, în așa fel încât omul să fie și informat și să vadă când vine autobuzul în 

stație. Noi am luat măsura de a lua autobuze second-hand, să știți că nu am luat puține, 

în ultima perioadă am adus 17 autobuze, toate fabricate după anul 2014 cu un kilometraj 

să zicem așa între 60.000 și undeva la 200.000, știu că au apărut în presă articole legat 

de situația aceasta. Vreau să vă zic pentru un vehicul comercial să ai 60.000 este 

echivalent cu aproape nou, deci nu faci echivalență la fel ca un autoturism. Și am luat 

măsura aceasta pentru că având aceste proiecte europene, dacă la anul vor veni cele 

electrice nu avea sens să investim, pentru că un autobuz... deci noi cu 5 autobuz am luat 

un autobuz jumate nou, nu avea sens să cheltuim așa de mulți bani, tot e vorba de 

eficiență. Tot așa am auzit aici să nu investim prea mulți bani pentru că erau pentru o 

perioadă mult mai scurtă, deja și amortizarea nu e pe 4 ani, o avem 8 ani pentru că nu 

este un autobuz nou, pentru că așa permite legea între 4 și 8 ani. Deci noi am vrut să 

investim cât mai puțin să aducem totuți calitate pentru că autobuzele sunt euro 5, ați 

văzut că au afisaj electric, au tot  ce trebuie, au aer condiționat, nu am luat chiar orice 

am găsit pe piață, asta a fost ideea. Dar investiția am făcut-o pentru că nu merita, având 

în vedere că din ce preconizez eu personal și cu d-nul Imireanu, pentru că ținem 

legătura, undeva anul viitor în septembrie ar trebui să avem primele autobuze electrice 

în Focșani. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „eu personal sunt mulțumit de 

ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo, cu resursele pe care le-ați avut, chiar v-ați 

străduit și eu vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 77 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 280 

 

Se prezintă punctul 78 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI 

S.A pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Neculai Tănase „nu o să vorbesc la acest proiect, o să 

vorbească colegii mei, dar vroiam să-l rog pentru că este și datorită faptul această 

ședință este înregistrată, televizată, filmată, să-l rog pe d-nul director Statache să 

prezinte acea adeverință are această această scutire de a nu purta mască … 

 D-nule Gongu vorbiți în dreptul dumneavoastră acolo și dacă aveți problem și nu 

pricepeți anumite chestii…” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „probabil că d-nul director are 

această adeverință, eu personal din cât vă știu sunteți ... D-nule director dacă 

dumneavoastră vă asumați răspunderea și spuneți că o aveți, o aveți, e în regulă.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „este o 

întrebare justificată. Și Donald Trump se întreba de ce pe certificatul de naștere, de ce 
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pe certificatul de nastere a lui Barack Obama și până atunci a ajuns președinte, poate 

cine știe ajunge și d-nul Tănase director la Parking.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Primar nu vă doriți ... ” 

Domnul consilier Victor Dumitru „am și eu mai multe obiecțiuni pe marginea 

acestui proiect: 

1. Rectificările bugetare să se facă respectând prevederile Ordinele Ministerului 

Finanțelor Publice 3.818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de 

fundamentare a acestora; 

2. Ordonanța de Guvern 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care Statul sau Unitățile Administrativ Terioriale 

sunt acționari unici ori majoritari dețin direct o participație majoră; 

3. Conform OMFP 3.818/2019 anexa 6 la instrucțiuni și rog pe d-nul director să mă 

urmărească, dacă are în față materialul, pentru completarea bugetului de venituri și 

cheltuieli a anexelor de fundamentare a acestora de către operatorii economici, este 

vorba de paragraful 4, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, bugetul de 

venituri și cheltuieli rectificat conform art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 aprobată cu 

completări din Legea 47/2014 cu modificările și completările ulterioare va fi insoțit 

de anexele prevăzute la pct. 1, cu mențiunea anexele 1 și 2 vor avea următoarele 

coloane.  

  În proiectul de buget propus de societatea Parking și însușit de către Primărie 

pentru rectificare nu se regăsesc aceste adrese în formatul legal prevăzut.” 

 Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „care sunt 

coloanele?” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „nu este vorba de coloane d-nule Primar, este 

vorba de întocmirea anexelor în totalitatea lor. La proiectul de rectificare este prevăzut 

alt cap de table. Au greșit întocmirea anexelor. Pentru proiectul de rectificare se fac alte 

tabele care sunt prevăzute in OMFP. Nu trebuie să șe refacă că nu este relevant.” 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „o să vă rog imperios să aveți grija ca 

d-nul consilier de față Șelaru să nu mai intervină în discuție în momentul în care un alt 

coleg își expune părerile asupra unui proiect, da? Incontinuu dumnelui comentează și nu 

se înțelege nimic aici, în colțul acesta. Mulțumesc.” 

  Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă rog frumos să vă abțineți de la 

comentarii, este logic și firesc și politicos să lăsam colegii să vorbească.” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „ punctul 3. Proiectul de rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde 5 anexe, numerotate de la 1-5, se observă că 

anexele 4 și 5 la proiectul de hotărâre însușite de către d-nul Primar și de d-nul Secretar 

sunt întocmite necorespunzător legislației în vigoare, în sensul că anexa 4, capul de 

tabel cuprinde an precedent 2017, an curent 2018, an 2019 și an 2020. Anexa 5 cap de 

tabel cuprinde an precedent 2017, an curent 2018, an 2019 și an 2020, ori rectificarea 

bugetară cu toate anexele se face pentru anul 2020 și estimată pentru următorii ani 

2021, 2022, conform art. 1 din proiectul de hotărâre, deci suntem înafara subiectului 

total. 

4. În proiectul de buget propus, anexa 2 pentru trimestrul I, II și III au fost înscrise 

cifrele fundamentate în bugetul aprobat în luna februarie  anul curent. Conform 

OMFP trebuiau înscrise cifrele realizate pe aceste trimestre întrucât în luna 
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noiembrie, lună în care se propun abrobarea rectificării bugetare în speță se 

cunoșteau clar cifrele realizate până la finele lunii septembrie. Având înscrise 

realizările cumulate pe primele 3 trimestre se vedea mult mai clar situația veniturilor 

și a cheltuielilor previzualizate se avizau în trimestrul IV și implicit la nivel de an; 

5. În proiectul de buget propus, anexa 1 la coloanele 10 și 11 estimări an 2021 și 2022 

se observă o lipsă de preocupare a celor care au întocmit această anexă întrucât 

cifrele sunt trase la indigo. Nu se poate ca extimările să fie aceleași 2 ani la rând, se 

putea aplica o creștere sau o diminuare procentuală aplicată unitar tuturor rândurilor 

din formular. Încât s-a aplicat un copy-paste arătând lipsa de seriozitate cu care se 

întocmesc aceste situații; 

6. În nota de fundamentare de rectificarea bugetului pe anul 2020 întocmită de SC 

Parking SA Focșani se motivează la diminuarea cheltuielilor salariale, se motivează 

diminuarea cheltuielilor cu 210 mii lei următoarele: faptul că nu se mai fac angajări 

se observă din anexa 2 la proiectul de buget, cap. V, rândurile 3 și 4, că atât numărul 

de personal cât și numărul mediu de salariați este același și la an și pe trimestre, 

adică 48. Înseamnă că tot anul nu au fost angajări și totuși în celelalte trimestre nu au 

fost diminuări ale cheltuielilor cu salariile cum se dorește în trimestrul IV, salariații 

ca număr rămânand constanți cu toate că dacă ar fi fost înscrise realizările aveam 

alte cifre în discuție, motiv pentru care se solicită: în completarea proiectului de 

buget situația statului de personal cu tot cu posture vacante cu mențiunea dacă aceste 

posturi au fost bugetate sau nu în bugetul aprobat în luna februarie 2020; 

7. Sursele de finanțare a investitorului preconizate pentru anul 2020 așa cum sunt scrise 

în nota de fundamentare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 întocmită de SC 

Parking SA nu se regăsesc în anexele la proiectul bugetar fiind înscrise cifre atât la 

anul 2018, cât și la anul 2019, nicidecum la anul 2020; 

8. Pentru un proiect de rectificare bugetară transparent acesta trebuie întocmit pornind 

de la cifrele realizate în anul 2019, bugetul aprobat în luna februarie 2020, cel 

realizat la finele lunii septembrie 2020 și cel preliminat pentru anul 2020, precum și 

estimări pentru anul 2021 și 2022, dar finalizate cu simț de răspundere. Mulțumesc.” 

  Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „mulțumesc și eu d-nule consilier 

impresionant ceea ce ați spus dumneavoastră, la obiect.” 

 Domnul consilier Liviu-George Macovei „vroiam doar să completez pe colegul 

meu, că estimările pe 2021 și 2022 sunt identice și dacă rețin eu bine minte, d-nule 

Primar s-au semnat contractele de modernizare, de reabilitare a străzilor, pe sensuri 

unice dacă nu mă înșel. Este curios că avem aceleași venituri, aceleași cheltuieli ținand 

cont că aceste sensuri unice vor duce la eliminarea unor parcări și mă refer doar la zona 

1 Decembrie, unde se va face legătura și zona Mărășești. Sunt vreo 30-40 de mașini 

care vor dispărea de acolo.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „sunt multe parcări care vor 

dispărea. Am mai discutat în ședințele trecute, în anii trecuți despre acest plan. Sigur că 

se vor face acele sensuri unice pe care dumneavoastră țineți neapărat să le faceți, vor 

dispărea aceste locuri de parcare. Nu pot exista pur și simplu, numai că nu se prea 

vorbește despre ele.” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „tot în buget se spune că anul 2020 

este o creștere a veniturilor cu 9,15% dacă nu mă înșel față de anul 2019. Mă așteptam 

la 2021 să fie o creștere și sincer nu am înțeles de ce este o diminuare a veniturilor. Nu 
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înțeleg de ce parcările... cred că aveți un cadru foarte exact, o schiță foarte exactă a 

parcărilor pe 1 an astfel încât să știm și veniturile. Cred că cel mai ușor de aflat la 

această societate ce venituri putem avea știind foarte bine că este reglementată o 

Hotărâre de Consiliu Local a prețurilor acestor parcări, atât la persoane fizice, cât și la 

persoane juridice. Și nu am înțeles de ce ați făcut bugetul de venituri și cheltuieli la 

început de an, nu a fost evaluat corect. Nu am înțeles, dacă puteți să ne dați o 

explicație? O să încerc să sintetizez. De ce veniturile sunt mai mici decât cele 

preconizate la început de an? Vorbesc de venituri, nu de cheltuieli.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „având în vedere că puteți să aveți 

o prognoză exactă, având în vedere că locurile de parcare sunt deja hotărâte și numărul 

locurilor de parcare deja există.  Îmi cer scuze d-nule director mai vrea un domn 

consilier să ia cuvântul și apoi aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca „mulțumesc d-nule președinte 

vroiam să fac și eu o completare la acest proiect și o constatare, că după cum vedem cu 

toții d-nul director nu se încadrează în categoria lăudaților din seara asta ...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „una caldă, una rece.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca „ și nu cred că va fi nici în 

următorul mandat. Cum spunea și d-nul Primar, directorii pun în aplicare deciziile 

AGA, eu aș veni și aș completa, sunt de acord cu lucru acesta, dar  se pot supune 

proiecte în consiliu de administrație a societăților tocmai de către director care are un 

plan, o viziune pentru rezolvarea problemei parcărilor. Să știți că focșănenii în 

continuare sunt foarte supărați. Nu am văzut, că aș vrea să adresez ulterior și o întrebare 

d-lui director. Când v-ați uitat ultima oară pe site-ul instituției?” 

Domnul director Nicușor Statache „astăzi.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca „astăzi. Vă place cum arătă site-ul 

instituției? Urmează perioada în care cetățenii municipiului Focșani iși vor reînnoi 

abonamentele ați luat vreo măsură cu privire la ...” 

…  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „o secundă d-nule director.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca „stați o secundă, nu mă 

întrerupeți că după aceea puteți vorbi.” 

Domnul consilier Radu Nițu „...timpul trece ...” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca „d-nule consilier Nițu în primul 

rând  nu-mi spuneți unde să vorbesc, știu și unde să vorbesc. D-nule consilier Nițu eu 

vorbesc cu d-nul președinte, dar mă pot uita și la dumneavoastră, dacă îmi dați voie.  

Revin, procedura de distribuire a noilor abonamente,cum va fi ea posibilă, cum și 

ce proceduri ați decis? Unde le-ați transparentizat? Sunt pe site, nu sunt? De aceea vă 

întreb când ați intrat ultima dată și dacă vă place site-ul, mie unul ca și în calitate de 

cetățean, nu-mi place. Nu găsesc nimic pe site, nu-i ok din punctul meu de vedere. Dacă 

vreți să-mi răspundeți, dacă nu vă rog să-mi dați în scris, că nu este nici o problemă.” 

Domnul director Nicușor Statache „mi-ați adresat un număr mare de întrebări. 

O să încerc dacă îmi permiteți să vă răspund, dar trebuie să facem o retrospectivă...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule director vă opresc un pic, 

noi ne simpatizăm reciproc, dar dumneavoastră aveți așa un talent de a povesti ca  la 

vânătoare și pescuit. Direct vă rog frumos, scurt și la obiect. 
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Domnul director Nicușor Statache „voi răspunde la toate întrebările, vă rog să-

mi acordați un pic de timp.  

Se pare că relația dintre autoritatea debilerativă, în speță Consiliul Local și 

societatea Parking  a început cu stângul acum vreo 3 ani de zile sau 2. Mai devreme ați 

criticat o societate, tot a cărui acționar sunteți care are în spate o activitate de 30 de ani. 

Societatea Parking a fost înființată doar de 3 ani de zile și în 2017 activitatea a fost doar 

una organizatorică pentru demararea activității. Efectiv s-a început activitatea în 2018. 

Vreau să vă aduc la cunoștință că în anul 2018 societatea a putut totuși să funcționeze 

totuși aproape de nivelul maxim. În anul 2018 a fost demarată o investiție și a fost  dusă 

la bun sfârșit, vorbim de investiția de la Parcarea Electrica. În anul 2019 a fost 

implementat sistemul de plata parcării, în parcările cu plată, în formatul electronic și 

vorbim aici de aplicația pe Park și de posibilitatea de a face plata cu cardul bancar. Tot 

în anul  2019 a mai fost implementată o investiție și vorbim de parcarea de la Casa de 

Cultură. Mai mult decât atât dacă îmi permiteți, aici să fac o paranteză, în anul 2019 

exercițiul financiar brut al societății Parking SA Focsani a fost pus 184 mii lei, adică 1 

miliard 840 milioane lei.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „hârtiile spun altceva   d-nule 

director.” 

Domnul director Nicușor Statache „d-nule președinte dacă îmi permiteți, 

conform OUG 109 directorul societății prezintă un raport trimestrial Consiliului de 

Administrație al societății și bineînțeles și agamanului și tot conform OUG 109, anul 

prezintă către autoritatea debilerativă, un raport anual de activitate care însumează și 

BVC-ul printre altele. 

Se pare că această relație între Parking Focșani SA și acționarul majoritar de 

altfel, Consiliul Local nu a fost una chiar amiabilă. Îmi permit să fac o altă paranteză, vă 

rog frumos să vă aduceți aminte în 2018 când un proiect de hotărâre a fost tegiversat 

timp de 8 luni de zile pentru a ne da 509 locuri de parcare în administrare, în folosul 

cetățenilor municipiului Focșani.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule director aici în acastă 

ședință s-au ridicat niște probleme.” 

Domnul director Nicușor Statache „vreau din aproape în aproape să vă dau 

răspunsurile.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „nu avem toată seara la dispoziție, 

trebuie să votăm...” 

Domnul director Nicușor Statache „la toate întrebările care mi-au fost 

adresate.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule director vă rog frumos, 

haideți să avem o relație de respect reciproc.” 

Domnul director Nicușor Statache „bun, dar lăsați-mă să-mi termin ideea.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „dar dumneavoastră nu terminați, 

că e vânătorească.” 

Domnul director Nicușor Statache „ba da, domnule îmi termin ideea.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă rog frumos să răspundeți la 

obiect,colegii mei v-au adresat niște întrebari. Vă rog frumos, facem circ aici, eu conduc 

ședința și vă rog să vă opriți. Colegii mei, d-nii consilieri v-au ridicat niște probleme, 

răspundeți la obiect.” 
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Domnul director Nicușor Statache „păi asta fac.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „păi dumneavoastră începeți de la 

Adam și Eva? Cu steagul de la Primărie și de la Prefectură? Lăsați asta, marea investiție 

de la Casa de Cultură ...” 

Domnul director Nicușor Statache „v-am adus în memoria recentă ce s-a 

realizat până acum, pentru că spuneți că nu am făcut nimic ...”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „răspundeți la obiect, punctual la 

ceea ce au spus colegii.” 

Domnul director Nicușor Statache „asta încerc să vă spun. După cum ați văzut 

în propunerea de modificare de buget de venituri și cheltuieli am prognozat un profit de 

23de mii de lei, suntem să spunem așa pesimiști și pe fondul pandemiei de cronavirus. 

Mai mult de atât plecând de la această situație pe care o cunoașteți fiecare dintre 

dumnevoastră, poate nu știți, dar vă aduc eu aminte, timp de 2 luni de zile activitatea 

societății a fost închisă, fără să avem venituri 2 luni de zile totuși am reușit ca în acest 

an,împreună cu Primăria municipiului Focșani prin Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice, împreună cu societatea CUP Salubritate să modernizăm un număr de 76 parcări 

de reședință și vorbim de parcările care au fost afectate de lucrările societății ENET, în 

speță agentul termic și vorbim de  zona cuprinsă între  str. Ștefan cel Mare și  Federal 

Coop.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „ce ați făcut dumneavoastră la 

aceste parcări?” 

Domnul director Nicușor Statache „vorbim de parcarea de la Ghinea Dorinel, 

toată această investiție a dus la astfaltarea unui număr de aproape 300 locuri de parcare. 

Dar ca să revenim la ceea ce ne interesează, costul a fost undeva la 120 mii lei plus 

TVA. Deci fără venituri foarte multe din cauza acestei pandemii totuși am reușit și în 

acest an să facem o investiție și sperăm că exercițiul bugetar va fi tot unul pozitiv. 

Atunci nu înțeleg criticile dumneavoastră când o societate comercială înființată de 3 ani 

de zile reușește ca în următorii 2 ani, incluzându-l și pe acest an 2020 iese pe plus. Nu 

înțeleg, făceți-mă să înțeleg. 

Cât despre problemele sesizate … plecând de la elementele pe care le-a sesizat d-

nul consilier cu privire la corectitudinea completării anexelor din planul propus pentru 

modificarea BVC-ului, pentru rectificarea BVC-ului, îmi cer scuze. Probabil că s-ar 

putea să fie o greșeală de redactare, sumele nu sunt contrare adevărului să știți. Eu m-aș 

fi așteptat ca să mă întrebați, care sunt motivele acelor influiențe pozitive și negative din 

BVC, nu să ne legăm de o problemă de redactare care este insignifiantă până la urmă.„ 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „este un document prezentat 

Consiliului Local .” 

Domnul director Nicușor Statache „da este un document care a fost supus 

aprobării Consiliului de Admninistrație, al Parking Focșani și înaintat către Consiliul 

Local al Primăriei municipiului Focșani. Dacă m-ați fi chemat și pe mine ieri la comisii 

aș fi venit împreună cu șeful serviciului economic și v-aș fi lămurit pe deplin, fără să 

mai trebuiască să purtăm această discuție acum.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „este în regulă d-nule director,vă 

mulțumesc frumos.” 

Domnul director Nicușor Statache „alte întrebări dacă mai aveți?” 
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Domnul consilier Liviu-George Macovei „eu am întrebat pe d-nul Statache de 

ce au scăzut veniturile? A fost o simplă întrebare și văd că nu mi-a răspuns.” 

Domnul director Nicușor Statache „Covid-19 d-nule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „dar eu am plătit parcarea să știți, la 

început de an.” 

Domnul director Nicușor Statache „a fost opțiunea dumneavoastră.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „dacă îmi permiteți d-nul director de la 

Parking a afirmat că în anul financiar 2019 a avut venituri de 1miliard 800 mii lei, 

conform anexei 3 prezentată din cele 5 pe care le-am nominalizat conform OMFP la 

prevederi an 2019 și vă rog să mă urmăriți, cu siguranță aveți și dumneavostră a avut 

aprobat venituri totale de 2.243,75 lei și realizate 2.371,49 lei. Dacă le scădem opținem 

un venit de 128 mii, nu 180 cum spune dânsul.” 

Domnul director Nicușor Statache „d-nule consilier dacă îmi permiteți este o 

estimare, nu este o încasare, confundați termenii.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „datele nu sunt insignifiante pe care le-am 

prezentat pentru că aceste date pe care  le-au completat dânșii în aceste anexe constituie 

baza discuțiilor ulterioare, trebuie să plecăm de la niște cifre reale, de la niște realizări 

pe care le-au avut dânșii în primele 3 trimestre și ulterior putem dezvolta. Numai având 

niște date reale înscrise în aceste anexe, atunci putem dezvolta subiectul.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „d-nule președinte mulțumesc, știți 

foarte bine că am făcut parte și în mandatul trecut 2016 – 2020 ca mulți alți colegi din 

actuala legislatură și dacă vă aduceți aminte referitor la SC Parking SA, i-am cerut d-

nului manager de la bun început, când dumnealui a preluat această funcție, i-am cerut 

prietenos practic, să vină cu un plan de management, ce are dumnealui în vedere pe un 

termen mediu, lung, cum dumnealui dorea. Lucru care evident nu s-a întâmplat, nu l-am 

primit nici prin poștă, nici prin email, sub nici o formă nu am primit acest răspuns la 

solicitarea noastră. Mai mult decât atât știți foarte bine că focșănenii au o problemă 

când vine vorba despre locurile de parcare și aici mă refer în speță la contractele pe care 

și le-au încheiat dumnealor de la începuturile acestei societăți Parking, pentru că dacă 

vă aduceți foarte bine aminte unii dintre cetățeni au mers să încheie în mai contractul 

dee închiriere și au fost taxați pentru un an întreg. Oricum taxa de parcare pentru 

persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, dar pentru cele fizice de 143 lei, era 

normal, nu, să se facă o împărțire la 12 luni, ori câte luni are cetățeanul respectiv 

încheiat contractual și de care beneficiază efectiv de acel loc de parcare și așa să fi fost 

practic taxat, pentru că dumneavoastră l-ați taxat pentru un an întreg. Mai mult decât 

atât firma dumneavoastră nu a reușit decât să traseze dungi în municipiul Focșani. În 

ceea ce privește parcarea de la Casa de Culură, era parcare existentă, dumneavoastră ați 

montat o simplă barieră. Mai mult decât atât ce vină au focșănenii pentru faptul că au 

început să se certe între ei,vecini fiind, să se ajungă chiar și la injurii pentru că ați ajuns 

să licitați locurile de parcare până la 2000 lei pe lună. Și vorbiți și de Ghinea Dorinel 

aici și chiar astăzi am întâlnit un pensionar care a licitat până la 600 lei/lună, acea 

problemă de pe Ghinea Dorinel pe care trebuia dumneavoastră să o remediați, 

puseserăți la un moment dat un panou cu oprirea interzisă, ați dat amenzi acolo la 

riverani, ceea ce este împotriva firii. Nu sunt întrebări, sunt remarci, nu v-am absolut 

deloc, decât de planul de management, dacă unde este și ați ajuns în această situație cu 
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această rectificare de buget. Așadar d-nule președinte mulțumesc că mi-ați dat cuvântul 

și nu știu dacă în continuare dacă Parking își va reveni din ceva.” 

Domnul director Nicușor Statache „vă rog frumos dați-mi cuvântul pentru că 

iarași vor fi multe întrebări și nu reușesc să răspund.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „mai are și d-nul consilier Tănase 

ceva de spus și după aceea răspundeți.” 

Domnul director Nicușor Statache „nu, vă rog decât să-mi dați voie să răspund, 

dacă îmi mai adresează și d-nul Tănase 10 întrebări...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „din păcate așteptați să vorbească 

și d-nul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „avem o parte din colegi care nu înțeleg ce 

înseamnă să vorbești civilizat și fără să țipi.” 

Domnul director Nicușor Statache „vi s-a părut că v-am jicnit d-nule Tănase 

cumva?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „nu mă refeream la dumneavoastră. Sunt tot 

felul de țipete și nu înțeleg, am așteptat civilizat.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „....” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Iorga ați făcut circ în 

legislatura trecută și ați început și acum, vă rog abțineți-vă, cereți cuvântul și o să vi se 

dea cuvântul d-nule Iorga. Ați cerut cuvântul cumva și nu vi s-a dat? Sau sunteți 

avocat? Dumneavoastră sunteți avocatul d-lui director? Cum erați avocatul nu știu cui 

în legislatura trecută? Vă rog abțineți-vă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „deci trebuie să-l tratăm cu atenție pe d-nul 

Iorga pentru că i s-au înroșit ochii. Vroiam să spun așa, în ceea ce privește d-nul 

director  a spus că scăderea veniturilor e datorită Covid-ului. Acum nu știu, mie nu mi 

se pare un răspuns foarte bun pentru că mașinile stau în parcare și cu Covid și fără 

Covid, dar mă rog. Revenind la ideea, d-nul director a spus că relația dintre Consiliul 

Local și subordonata acesteia, Parking SA nu a fost de la început foarte bună, nu cred 

că... aici faptele vorbesc și de ce se întâmplă acolo. Eu cred că pentru această societate a 

Consiliului Local Focșani, există două variante mai ales că are și o imagine foarte 

proastă. Una ar fi de absorție de altă direcție din Consiliul Local sau de desființare. Ar 

mai fi și o a treia variantă pe care trebuie să o demonstreze conducerea Parking SA 

printr-un plan remedial pe care îl așteptăm în perioada următoare. Deci prin urmare, o 

mie de vorbe, doi bani nu fac, îl așteptăm pe d-nul director și conducerea societății să 

vină cu un plan prin care să demonstreze că această societate este viabilă, poate să fie 

rentabilă și poate să acționeze în beneficiul cetățenilor, pentru că într-adevăr este o mare 

problemă cu parcările și în general în Focșani. Cam atât am avut să spun, cine vrea să 

mai completeze, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „d-nule Statache am înțeles răspunsul 

dumneavoastră și m-am uitat la raportul atașat la acest proiect de hotărâre și să știți că la 

scăderea veniturilor totale cu suma de 252,79 mii lei nu se precizează din ce cauză, nu 

scrie nici Covid aici. Puteți să rugați pe d-na Carmen Grosu, care a întocmit acest raport 

să-l modifice și să spună că, cauza acestei micșorări de venituri a fost boala Covid și nu 

este nici o problemă.” 

Domnul director Nicușor Statache „după cum știți ... de cele două Legea 31 și 

Ordonanța 109. În Ordonanța 109 spune destul de clar că este apanajul reprezentantului 
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în Adunarea Generală a Acționarilor, a agamanului să demareze procedura pentru 

ocuparea postului de director și în această procedură țin să vă precizez că este prevăzut 

ca între documentele pe care trebuie să le depună un potențial candidat și acest plan de 

management care cred că prin intermediul agamanului va fost adus la cunoștință, pentru 

că este reprezentantul dumneavoastră. La următoarele întrebări, toată lumea face 

vorbire despre faptul că nu sunt locuri de parcare și că Parking Focșani nu știe să 

gestioneze foarte bine acestă problemă. Vreau să vă aduc la cunoștință că Parking 

Focșani în momentul de față are un număr de aproximativ de 11.000 locuri de parcare și 

în momentul de față, doar în municipiul Frocșani sunt înmatriculate peste 58 mii de 

mașini, asta înseamnă un raport de 6 la 1. Tot așa vreau să vă aduc la cunoștință că în 

județul Vrancea sunt înmatriculate peste 300 mii de autovehicule. Vreau să mai fac o 

precizare că în week-end și în sărbătorile legale daca facem doar o pondere de 30% a 

numărului de autovehicule care vin în municipiul reședință de județ veți constata că 

avem de fapt că avem 100 de mii de autovehicule în municipiul Focșani în week-end 

sau în sărbătorile legale. Nici măcar sau poate măcar Dumnezeu ar putea să rezolve 

această problemă. Și iarăși aceeași întrebare, este un lait-motiv deja, de ce tragem doar 

dungi de parcare la un loc de parcare, pentru că așa prevăd normele, nu poți să faci 

fântână arteziană, ghivece de flori și lănțișoae de jur împrejurul locului de parcare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „cred că am discutat prea mult pe acest 

subiect.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă rog să fiți la obiect.” 

Domnul director Nicușor Statache „la obiect, legat de întrebarea pe care mi-a 

adresat-o d-nul Gheoca cu privire la site-ul societății. Să știți că am început cu un IT-ist 

așa cum l-am avut noi și am reușit să aducem acel site la nivelul la care este. Acel IT-ist 

a plecat deja de 3 luni de zile de la noi și avem un contract de colaborare în continuare 

cu el pentru că am dat săptămânal anunț de angajare a unui specialist IT, care să 

cunoască programele. D-nul consilier Liviu Macovei știe despre ce vorbesc, dacă îmi 

aduceți un astfel de specialist, maine îl angajez și atunci site-ul va arăta așa cum mi-aș 

dori eu să arate.”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „răspundeți și la întrebarea d-lui 

consilier Liviu Macovei.” 

Domnul director Nicușor Statache „acum o să răspund și la întrebarea d-lui 

Macovei. D-nule Macovei acest buget de venituri și cheltuieli este exact ca o balantă, 

dumneavoastră nu ați sesizat decât faptul că au scăzut încasările, dar nu ați sesizat faptul 

că au scăzut și cheltuielile. Bugetul de venituri și cheltuieli se află în aceeași poziție ca 

la startul anul 2020, dar nu v-ați uitat din unghiul care trebuie la acest buget de venituri 

și cheltuieli.” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „eu v-am întrebat de ce sunt veniturile 

mai mici.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 78 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 10 voturi „împotrivă” a d-nelor și d-nilor 

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, 
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Tănase Neculai, Zîrnă Cristian și 2 voturi „abținere” a d-nelor consilier Atanasiu Corina 

și Tătaru Alexandra. 

 

Domnul consilier Neculai Tănase „am informații la ora aceasta și vroiam să-i 

pun o întrebare d-lui Primar, că d-na director de la Administrația Piețelor a anunțat că se 

va închide, că de mâine se vor închide Piețele, ceea ce nu cred că este corect și sunteți la 

curent d-nule Primar vis-a-vis de această afirmație?”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „aveți vreo informație     d-nule 

Primar? 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „astăzi am 

avut o ședință de Comitet Local pentru Situații de Urgență cu privire la aplicarea 

Hotărârii de Guvern 935 și a Ordonanței de Guvern, dar o am în față hotărârea și dacă 

vreți v-o pun la dispoziție Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în 

care nu s-a dispus închiderea nici unei piețe.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pai asta spun și d-na anunță că se închide.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

permiteți pentru 1 minut să vă citesc rapid ce conține această Hotărâre a Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență, probabil vă interesează și pe dumneavoastră odată ce 

mi-ați adresat această întrebare.  

Articolul 1, aprobarea desfășurării activității de comercializarea mărfurilor în 

Piața Moldovei, în următoarele condiții: conform HG nr. 348/2004 zona agroalimentară 

din interiorul Pieței denumită zonă de lactate va rămâne deschisă cu respectarea strictă a 

distanțării de 1,5 m semnalată prin marcaje, precum și deschiderea ușilor pentru o 

fluidizare corectă a căilor de acces., vorbim de zona închisă aceea a lactatelor, care o 

numesc eu acvariu. Comercianții care își desfășoară activitatea pe trotuarul str. Piața 

Moldovei, între str. Peneș Curcanu și str. Greva de la Grivița, nu vor mai avea voie să 

expună produsele pe trotuar, este vorba de acele magazine care aveau ieșire în trotuar, 

nu mai au voie pentru că îngustează cale de acces și de trecere în fața tarabelor. În 

aceeași zonă pentru respectarea condițiilor de distanțare fizică de 1,5 m se va institui 

sens unic de acces cu intrare de la intersecția cu str. Peneș Curcanu paă la str. Greva de 

la Grivița. Comercianții vor fi informați de aceste prevederi de către Poliția Locală și de 

către Poliția municipiului Focșani. Adminsitrația Piețelor are obligația de a marca 

vizibil sensul de mers. 

Articolul 2, activitatea din Piața Sud rămâne nemodificată cu respectarea 

prevederilor legale privind distanțarea fizică și asigurarea circuitelor cetățenilor. 

Articolul 3, Administrația Piețelor SA Focșani are următoarele obligații: să 

monteze dispensere cu soluții pentru dezinfectarea mâinilor la intrare, la ieșire cât și în 

interiorul Piețelor de pe raza municipiului Focșani, să afișeze mesaj pe suport de hârtie 

privind obligativitatea purtării măștii de protecție, precum și respectarea măsurilor de 

prevenire a răspândirii pandemiei Sars Cov 2, să pună în aplicare și să respecte 

prevederile art. I, pct. 9 din H.G. nr. 935/2020. 

Articolul 4, comercianții au obligativitatea de a purta măști de protecție care să 

acopere atât gura, cât și nasul, să-și achiziționeze soluții de dezinfectare și să se 

dezinfecteze pe mâini după fiecare vânzare de produs. 
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Prezenta Hotărâre va fi înaintată membrilor Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență a municipiului Focșani și Administrației Piețelor. Nu scrie nicăieri de 

închidere.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „înseamnă că afirmațiile d-nei director sunt 

un fals.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă 

„bineînțeles.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „aceasta este o știre oficială care Primarul 

municipiului Focșani anunță că nu este închisă Piața.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „cu această ocazie d-nul Primar a 

dat citire ..” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „am și făcut 

postare pe pagina mea de facebook, se poate observa foarte clar.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „cetățenii știu acum despre ce este 

vorba.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „bună seara, referitor la aceste 2 proiecte care 

au fost dezbătute acum, Piața și Parkingul, văd că sunteți împotrivă dintotdeauna, de 

fapt de fiecare dată ați fost împotriva dezvoltării acestor 2 societăți, de fiecare dată le-ați 

pus piedici, dar de fiecare dată ați părut așa nevinovați așa ca niște oameni ... „îngerași” 

și cereți socoteală, dar nu ați ajutat niciodată nici societatea SC Parking, nu ați ajutat 

niciodată Administrația Piețelor, nimic, în afară de faptul că doar i-ați certat, n-ați avut 

niciodată nici o soluție, n-ați venit cu nici o idee, n-ați venit cu nici un proiect, în 

schimb de comentat sunteți extraordinari de buni și extrem de vocali. Din punctul meu 

de vedere poate că nu ați uitat, atât de repede cum vorbeați peste noi când de fiecare 

dată doream să spunem niște proiecte, să le arătăm opiniei publice, ați vorbit de fiecare 

dată 4 ani peste noi, acum vă miroase, acum nu mai este bine. Nu este nici un fel de 

problemă, suntem civilizați și nu o să vorbim peste dumneavoastră, dar vă rog încă o 

dată veniți cu proiecte, nu mai veniți cu acuzații, acum sunt niște oameni mult mai 

răsăriți printre dumneavoastră și ar fi bine să-i lăsați pe dumnealor să vorbească, iar 

dumneavoastră să renunțați la aceste metehne. Vă mulțumesc și să nu băgăm vorbe 

aiurea în gură când am auzit pe surse că o să vină, că a spus d-na director nu este 

adevărat. Astăzi s-a votat în Parlament, încă PSD-ul este la putere, să nu se închidă 

Piețele, restul sunt vorbe aiurea.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu noi suntem în 

Consiliul Local, aici s-a pus o problemă, vă rog opriți-vă cu această chestiune. Dacă îmi 

permiteți aș vrea să vă răspund d-nule Nedelcu. În parte aveți dreptate, în legislatura 

trecută într-adevăr și noi mai săream cu gura ca și dumneavoastră, dar nu ni se dădea 

cuvântul. Atenție cine dorește dintre dumneavoastră să primească cuvântul, îl va primi, 

dar vă rog să ne adresăm unul altora civilizat fără insulte, într-un termen civilizat și să 

nu mai facem pe avocații împotriva sau pentru alte persoane.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dar să fim corecți.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „să fim corecți, sigur că da. Eu 

asta doresc. În altă ordine de idei, nu are nimeni nimic cu nici o societate comercială, ar 

trebui să sară în sus și d-nul director de la Transport sau d-nul Vulpoiu sau nu știu care. 

Nu domnule, oamenii care își fac datoria și își văd de treaba lor și fac bine în slujba și în 

funcția în care sunt în momentul acesta, nu are nimeni nimic cu ei. Vă rog frumos nu 
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încercați să deviați discuția să găsim vinovați când de fapt nu sunt. Aici cum au spus și 

colegii noștri sunt multe sincope, multe probleme care trebuie rezolvate și noi asta 

trebuie să facem. Rolul nostru aici este de a rezolva problemele.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „înțeleg, aveți ceva cu Administrația Piețelor, 

nu vă place cum arată, nu  mai facem discuții, dar o societate comerciale ca Parkingul 

care are și profit, au făcut și o grămadă de locuri de parcare, tot nu sunteți mulțumiți de 

ea? 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu dumneavaostră 

sunteți adminsitrator de societate comercială. O societate comercială cu asemenea 

venituri să aibă profit de 32 mii lei? Dumneavoastră nu cred că ați permite așa ceva, ați 

închide firma.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vreau să vă mulțumesc că le dați 

posibilitatea prin funcția temporară pe care o aveți, le dați posibiliatea să-și spună 

punctul de vedere. Vă aduceți aminte cum ne tăiau nouă microfoanele. Efectiv ne tăiau 

microfoanele și nu puteai să vorbești de aceea eu mă bucur. Noi ne-am bătut să 

câștigăm aceste alegeri șă le dăm posibilitatea să vorbească.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „aveți perfectă dreptate d-nul Tănase, are 

perfectă dreptate, dar începea cu înjurăturile la adresa Primarului și la denigrarea 

dânsului, de asta întotdeauna le tăiam microfonul pentru că erau total pe lângă subiect.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu nu acesta era 

motivul, dar haideți să presupunem că acesta era cum spuneți dumneavoastră. Haideți să 

continuăm.” 

 

Se prezintă punctul 79 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ENET S.A pe anul 

2020 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „o vorbă aș spune și eu cu acest 

ENET. Desigur lucrurile ar trebui să fie mult mai bune acolo, eficența să fie mult mai 

mare și să nu se întâmple cum s-a întâmplat ani la rând când veniturile erau mult, mult 

mai mici decât cheltuielile, dar nu vreau să intru în detalii ca să nu stârnesc iarăși o 

polemică.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 79 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 281 

 

Se prezintă punctul 80 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr.55/2020 privind aprobarea numărului de burse și a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2020, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 80 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 282 
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Se prezintă punctul 82 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr.36/215/2012, privind aprobarea modificării tarifelor 

locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de 

către  ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 82 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 283 

 

Se prezintă punctul 83 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru 

închirierea unor bunuri, de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în 

anul 2021;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „d-nul președinte mulțumesc, având în vedere 

că anul acesta pandemia ne-a afectat foarte tare aș veni cu o sugestie în sprijinul 

producătorilor locali și agenților economici locali cu o diminuare a unor tarife din 

aceste 2 articole. Și în speță aș dori să spun că la articolul nr. 1 aprobarea tarifelor 

practicate în anul 2021 de către societatea Administrația Piețelor Focșani după cum 

urmează: nu o să dau citire, o să dau doar punctual, punctul 1 și cu TVA cu tot, să fim 

clar înțeleși.  

La punctul 1 aș dori 10 lei cu tot cu TVA/mp/zi, punctul 3 în loc de 12 lei/mp tu 

tot cu TVA. 

..... 

Punctul 2 rămâne la fel. 

Punctul 3, de la 336 lei/mp să fie redus la 300 lei/mp. 

Puntctul 4, la 5 lei de la 6 lei mp. 

Punctul 5, de la 18 lei la 15 lei. 

Punctul 7, de la 19 lei/mp/zi la 15 lei. 

Punctul 20, de la 7 lei la 5 lei.  

Punctul 24, de la 55 lei la 40 lei. 

Punctul 25, de la 55 la 50 lei. 

Punctul 26, de la 55 la 50 lei. 

Punctul 27, de la 145 la 130 lei. 

Punctul 28, de la 12 lei la 10 lei. 

Punctul 29, de la 8 lei la 6 lei. 

Punctul 30, de la 7 lei la 5 lei. 

Punctul 35, de la 2,5 lei/mp  la 2 lei. 

Punctul 36, de la 1,20 lei la 1 leu. 

Punctul 37, de la 13 lei, la 10 lei. 

Punctul 38, de la 36 lei la 35 lei. 

Punctul 39, de la 60 lei la 50 lei. 

La punctul 41 o să dau citire, avem mai multe, tarif practicat licitație pentru 

închirire mese de la 124 lei la 100 lei; buticuri, boxe și alte spații de la 186 lei la 150 lei; 

terenuri de la 124 lei la 100 lei. 
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Punctul 42 tarif caiet sarcini licitație de la 62 lei la 30 lei. 

La articolul 2 aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică pentru închirierea 

unor bunuri pentru anul 2021 de către societatea Administrația Piețelor Focșani SA, 

după cum urmează: 

Punctul 1, 3.212 lei la 2.000 lei. 

Punctul 2, boxe carne rândul 2 Piață de la 249 lei la 150 lei. 

Punctul 3, de la 178,50 lei la 100 lei.  

Punctul 4, de la 136,85 lei la 80 lei. 

Punctul 5, de la 178,50 lei la 150 lei. 

Punctul 6, de la 83,30 lei la 60 lei. 

Punctul 7, de la 130,90 lei la 100 lei. 

Punctul 8, de la 35,70 lei 25 lei. 

Punctul 9, dela 57,12 lei la 40 lei. 

Punctul 10, de la 28,56 lei la 15 lei. 

Punctul 11, de la 357 lei la 300 lei. 

Punctul 12, de la 44,03 lei la 30 lei. 

Punctul 13, de la 33,32 lei la 25 lei. 

Punctul 14, de la 23,80 lei la 20 lei. 

Aceste prețuri sunt toate cu tot cu TVA să fie luate în calcul. Vă mulțumesc d-

nule președinte.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „mai devreme colegul meu, d-nul 

doctor Nedelcu spunea despre faptul că în anii trecuți nu am ajutat deloc aceste 

societăți. Acum demonstrăm acest lucru și colegii de la PNL nu că vor să îngroape 

această societate, îi punem și cruce. Deci după un calcul sumar cred că cel puțin 30% au 

scăzut prețurile modo-groso. Și dacă nu se supără colegul nostru să ne spună după care 

metodă stiințifico-fantastică a ajuns la aceste calcule nemaipomenite. Și care este scopul 

lor? Vrem să îngropăm această societate?” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „scopul scuză mijloacele. D-nule 

Iorga vedeți dumneavoastră, v-am spus fără apelative de genul științifico-fantastice, 

haideți să fim oameni serioși.” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „foarte multe prețuri care au fost 

reduse, este prețul de plecare la licitație, deci nu influențează foarte mult. Principiul este 

să micșorăm prețurile la tarabele unde se vând produse agroalimentare, pentru că 

suntem în pandemie, vrem să promovăm producătorii vrânceni. Mai mult decât atât 

vrem să îi dăm o temă d-nei de la Administrația Piețelor să refacă bugetul de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 ținând cont și de chestia aceasta. Chiar sunt curios cum poate să 

iasă și cred că a copia sumele sumele dintr-o coloană în alta nu o să mai fie posibil prin 

aceste schimbări. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte îmi pare rău, dar spun, chiar la 

toate capitolele acestea d-nul consilier a găsit numai scăderi de prețuri, eu cred că un 

economist bun sau pe o analiză pertinentă și d-nul Macovei aici, ține destule bugete și 

contabilități, nu cred că la toate capitolele scădem prețurile. Părerea mea este că vi s-a 

pus pata pe Adminsitrația Piețelor, este o perioadă, nu grea, foarte grea din toate 

punctele de vedere și a Adminstrației Piețelor și a cetățenilor care vând în Piață, unde și 

ei trebuie să scadă prețul la produs ca să poată să trăiască și să treacă prin acestă 

pandemie. Nu știu cum a ajuns d-nul consilier la aceste prețuri, nu știu cine i le-a pus 
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acolo în față, bănuiesc că nu este de la dumnealui citire, părerea mea este, haideți să 

căutăm să încercăm, nu la toate 30, ce puțin cred că 30 de enumerări aici au fost numai 

cu scăderi, este adevărat că la unele ar trebui încurajat cum spune d-nul consilier, dar 

chiar peste tot scăderi? Nu mi se pare corect, nu știu ce fel de contabilitate ține sau 

face.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „rămân stupefiat de ceea ce se întâmplă, dar 

nu are nici o importanță asta.  

Aș dori ca grupul PNL să ne dea și nouă planul lor de redresare al acestei 

societăți, bănuiesc că are unul, din moment ce au tăiat peste tot și vor să bage în 

faliment această societate, poate au un plan de redresare, da, pe care vă rog să ni-l 

prezentați în format A4, să vedem și noi pe ce bază și argumentat, da, pe ce bază au 

ajuns la aceste sume. Puteți să, licitația acumă să pornească de la 0, nu trebuie neapărat 

să reduceți niște chestii, dacă asta nu vă convine, dar toate aceste tăieri, am dori să le 

vedem și noi argumentate. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, domnule Macovei, spuneți 

și după aceea urmează domnul...” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Cu cea mai mare plăcere, aș vrea 

înainte de a vă da acest raport, să-mi dați raportul făcut de Consiliul Local precedent, în 

legătură cu planul de dezvoltare…nu, nu, nu…” 

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

lăsați...” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Știu, dar vreau să vă fac…deci un 

raport…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Noi am cerut primii raportul, vă rog să ni-l 

dați și după aceea o să vi-l dăm și noi, da ?” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Eu sunt de acord, dar vreau să vi-l 

fac comparativ.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Bine, e în regulă, am luat la 

cunoștință.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…nu, mi-l dati mie că-l compar eu…” 

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

Domnule Iorga aveți cuvântul, dar să vă purtați frumos.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Nu mușc pe nimeni să știți, chiar 

dacă ar merita. Eu doresc așa cum am zis acum jumătate de minut, să fac un 

amendament la proiectul în cauză. În tabelul taxelor prevăzute la art.1 din proiectul 

acesta de hotărâre, la primul rând al tabelului, în loc de ”nivelul de taxă 2021 fără 

TVA”, se va citi ”nivel tarif 2021 fără TVA” și în loc de ”nivel taxă 2021 cu TVA”, se 

va citi ”nivel tarif 2021 cu TVA în paranteză”. Vă mulțumesc frumos! 37 de secunde.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnul secretar confirmă, este 

o eroare materială, imediat, da, doamna consilier, poftiți!” 

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

Știți foarte bine, dragi colegi că grupul consilierilor PNL, la fiecare final de an, când se 

discută public, era dezbatere publică, în ceea ce privește Bugetul Municipiului Focșani, 

pentru anul următor, tot timpul am fost cei care am militat pentru reducerea taxelor, de 

orice natură, că sunt de la piață, că sunt de la unde vreți dumneavoastră, da, habar nu 

am, deci n-are nicio legătură acuma să spuneți, că de ce am venit cu aceste lucruri. Mai 
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mult decât atât, venind cu aceste reduceri de taxe, gândiți-vă, venim în sprijinul 

producătorilor autohtoni, mai mult decât atât, venind în sprijinul dumnealor, practic 

venim în sprijinul cetățenilor Municipiului Focșani, așa că nu știu unde este 

nedumerirea dumneavoastră. Mulțumesc frumos!” 

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

mai poate, îmi cer scuze. Domnule Nedelcu, dar vă rog, concentrați-vă în câteva 

secunde.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Da, PSD, astăzi în ședință de Guvern a 

blocat ceea ce PNL a vrut să facă, printr-un amendament. Ați vrut să închideți piețele și 

noi le-am dat drumul. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu, bine, e în 

regulă, mulțumim și noi. Supunem la vot amendamentul domnului Zîrnă.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Cristian Zîrnă și nu se aprobă  

cu 10 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 și 

9 voturi “împotrivă” 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 2 voturi „abținere” 

din partea doamnelor consilier Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

 Se supune la vot amendamentul domnului consilier Marius-Eusebiu Iorga și se 

aprobă  cu 21 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, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel.  

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Doamnele de la USR cum ați 

votat?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Scuze, nu am fost atentă, tocmai îi 

explicam colegei de ce ne-am abținut.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E problema dumneavoastră.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Am votat ”pentru”.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”O secundă, 

domnilor...respectivul amendament  a trecut.” 

Se supune la vot proiectul numărul 83 de pe ordinea de zi cu amendament 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. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule președinte, dacă îmi dați 

voie și mie…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, domnule Primar, poftiți!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulțumesc! N-am vrut să intervin pe 

marginea dezbaterii acestui proiect, dar vă rog să trag o concluzie și sper ca să achiesați la 

această idee. Am avut ”N” discuții cu, conducerea acestei societăți și n-a vrut nicicum să 

înțeleagă, în primul și în primul rând sunt câteva tarife care se suprapun aici și vă dau 

câteva exemple, tarif de utilizare temporară a terenului ocupat de mese și alte spații pentru 

vânzare de produse alimentare, agroalimentare, produse industriale și agroindustrial, cel 

de la nr.1. Mai avem o data, tarif pentru rezervarea meselor, platourilor și a altor spații din 

Piața Sud, Piața Moldovei, Piața Bahne, Piața Gară, care iar e total diferit de 55 lei/mp pe 

lună, adică rezervarea e mai mare decât tariful de utilizare temporară, dacă ne uităm puțin. 

Mai sunt foarte multe tarife cu privire la licitații pentru închiriere mese, păi ori închiriez 

doar prin licitație, ori închiriez cu ziua, ori o închiriez cu rezervare, e un talmeș-balmeș în 

aceste tarife și le-am spus de nenumărate ori chestia asta. În ceea ce privește aprobarea art. 

2, cu privire la prețurile de pornire a licitației, aici trebuie făcută o analiză economico-

financiară foarte bine fundamentată și am cerut-o de foarte multe ori. Cert este un singur 

lucru, că ori de câte ori am solicitat acestei societăți un raport detaliat, atenție, cu numărul 

chiriașilor, cu numărul producătorilor agricoli, cu numărul de mese, efectiv existente în 

Piață, niciodată nu mi s-a prezentat. Eu cândva, demult, când eram la Garda Financiară, 

am făcut un control amănunțit și știu exact ce se întâmplă acolo. N-am reușit în ăștia 4 ani 

să sparg nuca aia de acolo și vă felicit pentru ce ați, ce decizie ați luat astăzi. Este în 

schimb un impas în care băgăm această societate. Nu vom putea demara procedura de 

licitație, dar fac un apel public către întreaga conducere a acestei societați, pâna la ședința 

de Consiliu Local ordinară, să vină și cu un plan foarte bine pus la punct și cu un plan de 

tarife transparent în primul rând și foarte simplu de aplicat, nu cu tot felul de tertipuri, stai 

că are masa rezervată, că ia chirie astăzi, că  nu știu de care….că a fost cu licitație, că nu 

știu ce. Păi am cerut de nu știu câte, de atâtea ori să pună pe fiecare masă în parte, 

numele/prenumele persoanei care a închiriat, societății comerciale, întreprinderii 

individuale, PFA-ului, da, și pentru ce perioadă, să știm care masa este închiriată, care 

masa nu este închiriată. Sunt unii care au mese închiriate pe 1 an de zile și le 

subînchiriază. Sunt multe probleme acolo.” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De aceea am spus că trebuie făcut un 

audit și ar trebui să facem o activitate, pentru că de asta se ajunge în situația în care să 

spună că… nu are venituri și are dreptate domnul consilier Macovei, să spună că o 

societate de prestări servicii cum este Piața, este pe pierdere. Atâta am avut de spus, vă 

mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Trecem la proiectul 84. Poftiți, 

scuzați-mă, n-am văzut! Poftiți, doamna consilier!” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”În completare doar, fără nicio 

intervenție. Bineînțeles că acest plan al tarifelor și prețurilor trebuie dezbătut foarte bine 

în comisia de buget, pe baza acelui raport și analizei economico-financiare, de care ar 

trebui să fim și noi la curent, ceea ce nu s-a întâmplat, 2, ar trebui Municipalitatea și 

Administrația Piețelor să se gândească foarte serios la înființarea piețelor volante și la 

decongestionarea Pieței Moldovei, în condițiile pandemiei și aici ar trebui  să găsiți o 

soluție  de compromis și să stingeți oarecum un conflict, cred. De asemenea așteptăm 

rezultatul auditului și mă opresc aici.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Abia am reușit să scoatem …la fiecare 

intersecție vedem câte o rulotă cu, comercianți așa mai…” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Păi avem, de exemplu Piața Bahne, care 

este goală, Piața Gară este goală, nu este....., Piața Bahne este neamenajată și este o 

zonă aproape mizeră, da? De ce trebuie să ne îngrămădim, de ce trebuie să nu înființăm 

piețele de cartier, sunt cartiere întregi care nu au măcar o tarabă în care pot găsi niște 

produse agricole, da, bio sau mă rog, autohtone. Deci chiar trebuie gândite aceste piețe 

volante și cu o densitate mai mică a meselor și nu atât de mare. De ce trebuie să creăm 

ambuscade. Sau să ne gândim la lipsa locurilor de parcare în Piața Moldovei, când 

putem foarte bine să ne ducem pe jos la piață. De ce nu, să nu folosim și bicicletele, da, 

pe o distanță foarte mică. Ar trebui gândite aceste noduri de desfacere a produselor 

tradiționale, pe cartiere sau măcar pe 2,3 cartiere vecine. Cred că trebuie reconfigurat un 

pic sistemul ăsta urban de desfacere a produselor. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mulțumesc și eu, doamnă. 

Trecem la următorul proiect.” 

 

Se prezintă punctul  84 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea domnului Cristi Valentin Misăilă, Primarul municipiului Focșani, 

județul Vrancea, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „VRANCEA CURATĂ”;  

             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, 

dumneavoastră v-ați propus singur aici, bag seama, dar nu cred ca e nicio problemă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa prevede statutul…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am înțeles, supunem la vot...” 

Se supune la vot proiectul numărul 84 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu cu 21 

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, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-

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

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel devenind hotărârea nr. 284 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul  85 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind avizarea 

documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a 

localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea 

mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga 

documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 85 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu cu 21 

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, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-

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

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel devenind hotărârea nr. 285 

 

Se prezintă punctul  86 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în Municipiul Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, doamnă, poftiți.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Mulțumesc, domnule președinte. Aici 

avem aceeași propunere  pe care am avut-o ieri, de a diminua costurile pentru acele 

kituri de materiale promoționale, la 50.000 de lei, suma totală, conservând același 

număr de kituri de anul trecut.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Deci un amendament.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Da, un amendament și aș mai avea de 

făcut un amendament ca și ieri, nu mi-am schimbat părerea, consider că organizarea 

patinoarului, anul acesta, nu este oportună, din cauza pandemiei și aș cere eliminarea 

acestei acțiuni, inclusiv costul. Mulțumesc! Este un alt amendament.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am înțeles, 2 mendamente, 1 și 

2. Alte discuții?” 

Se supune la vot primul amendament doamnei consilier Corina Atanasiu 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. 
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Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu pot acum, că trecem la al-2-

lea amendament, după aceea vă dau cuvântul. Vă rog, poftiți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Cu tot respectul pentru colegele de la USR, 

cred că, USR-PLUS, cred că nu este un lucru benefic pentru copiii Municipiului 

Focșani, să-i privăm de această bucurie a iernii, nu cred că este oportun, ca după ce stau 

ore întregi în fotoliu sau pe scaune, la aceste interminabile cursuri online, să nu poată să 

facă mișcare, să nu poată să facă sport. Bineînțeles că putem să facem un Regulament 

de funcționare ca să nu se îmbulzească, dar eu cred că nu este corect să-i privăm, mai 

ales că este în aer liber, mai ales că au fulare la gură, au mănuși la mâini, sunt copii, nu 

cred, sub nicio formă că acești copii vor fi privați de o plăcere a iernii, de o bucurie a 

iernii, datorită unor idei mai nonconform, mai altfel, ca să le zic așa. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, doamna consilier.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Este vorba despre o construcție 

temporară, pe perioada Sărbătorilor de Iarnă, care după cum am văzut, costă în jur de 

125.000 de lei, nu este vorba neapărat de intenția noastră de a nu lăsa copiii să patineze, 

ci dimpotrivă, avem toată deschiderea să-i lăsăm, însă întrebarea mea este...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Pe cale de consecință…” 

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

pic de, lăsați doamna să termine de vorbit, așteptați un pic.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”...este o perioadă de o lună, două de zile, 

în condiții de pandemie. Întrebarea mea este, ceilalți cetățeni ai orașului, inclusiv copii, 

tineri, adulți, care vor să facă sport și mișcare, unde îi trimiteți pe parcursul anului 

calendaristic, 2, de ce Stadionul Tineretului nu-mi permite nici acum după 4 ani de zile 

sau 3, pardon, după ce a fost trecut la Consiliul Județean, nu-mi permite mie ca 

cetățean, să fac sport în aer liber și nici tinerilor nu le permite acest lucru? Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunteți în eroare, domnișoară.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”O secundă, domnule Primar, vă 

rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Poate vrea domnul consilier…” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”În legătură cu Stadionul Tineretului, 

să știți că se poate face sport, singurul lucru pe care l-am observat în vara aceasta, că are 

un program de alergare, ceea ce mi s-a părut puțin cam deplasat, cred eu că domnii de la 

Dezvoltare care sunt acolo, erau deranjați, probabil de prezența noastră, care într-

adevăr, veneam de la 6 :30, 7 și cred că îi deranjam, că ei începeau programul de lucru.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Asta nu e nicio problemă, se poate 

rezolva.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Dar am văzut, după 2 luni de zile că 

s-a scos, acel panou și nu mai există restricționare de la alergare, ceea ce mi s-a părut 

total deplasat.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu știu cine l-a scos. Noi am dat 

Dispoziție să fie deschis, ați văzut, am refăcut cu puterile noastre, așa cum ne-am priceput, 

pista de alergare, cu zgură, tocmai pentru a putea să dăm posibilitatea cetățenilor, care vor 

să facă sport, să poată să meargă să alerge pe terenul Tineretului, dacă vorbiți despre acest, 

dacă mai aveți ceva …” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Nu, mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă vorbim de terenul Tineretului, 

Stadionul Tineretului, chiar sâmbătă am avut întâlnire cu domnul ministru Ion Ștefan și cu 

doamna director Pătrășcoiu de la Compania Națională de Investiții, s-a discutat despre 

acest subiect. Este un obiectiv de investiții inclus încă din 2017, din guvernarea PSD, pe 

lista de obiective de investiții a acestei Companii. Au fost câteva priorități ale Companiei, 

acele stadioane pentru EURO 2020, urmând să intre în reabilitare  totală și acest stadion, 

inclusiv s-a rezolvat sau sperăm să se rezolve în cât mai scurt timp și problemele juridice 

de la Stadionul Milcovul, pentru altă suprafață, vorbesc așa detaliat, facem o divagație. 

Cât privește celelalte locuri de agrement, oferite în special copiilor, vă aduc la cunoștință 

că în ultimii 4 ani de zile, le-am reabilitat sau am construit de la 0, 21 de locuri de joacă 

pentru copii. Aceste locuri de joacă, pe timp de iarnă nu pot fi utilizate de copii, este clar, 

singura lor bucurie în Focșani, pentru că nu suntem un oraș de munte, să avem 

derdelușuri, să avem zone în care să putem practica ski ș.a.m.d., era acest patinoar. Dacă 

dumneavoastră considerați că vreți să le luați această bucurie minimă și așa cum spunea și 

domnul consilier Nedelcu, se pot face niște reguli stricte de acces, limitare a grupului, așa 

vin și cu altă soluție, punem doar copii, dacă  nu vreți să le dăm gratuit…..consider că sunt 

foarte mulți bani care se cheltuiesc, putem pune…..și facem noi, venituri, în cazul ăsta. 

Închiriem suprafața de 600 unei firme, care să vină să plaseze un patinoar și atunci poate 

să perceapă un tarif, acel operator  și or să vândă…toți copiii, pe lângă patinoar, cum s-a 

întâmplat de nenumărate ori, când dădeam voie, când s-a permis și pe urmă am interzis  

acest lucru, în Grădina Publică, înainte de reabilitare, erau acele tobogane gonflabile, care 

percepeau 5 lei taxă și veneau părinții, nenumărate petiții am avut pe tema asta, veneau 

părinții săracii și spuneau, domnule, nu-mi permit să merg în parc cu, copilul, să dau 5 lei 

ca să se dea o dată pe tobogan. Noi acest lucru vrem să îl facem cu titlu gratuit, pentru 

copii. Dacă ați tăiat, bun, am înțeles, ați tăiat  de la 72.000 la 50.000 și nu vreți să ne 

promovăm orașul, oraș al Unirii, da, este singurul din România, unul dintre puținele din 

lume, care a fost la un moment dat străbătut de un râu și care a fost graniță între 2 

provincii și aici s-a desfășurat un mare eveniment istoric și noi putem să facem o 

promovare a orașului nostru, ca oraș istoric. Am ieșit din această ședință, pentru că am 

avut o intervenție telefonică la B1 TV și acolo când s-a făcut prezentarea ”primarul 

orașului Micii Uniri” și m-a bucurat foarte mult chestiunea asta, dar totodată cred că este 

normal și frumos și firesc să păstrăm această tradiție, este prea în scurt acum să stabilim, 

gata, nu mai facem patinoar, da, putem face o altă discuție, pentru Bugetul anului viitor 

căutăm o altă ofertă. Dar v-am spus ce înseamnă un patinoar, 800.000 de euro, numai 



67 
 

achiziția lui, pe urmă costurile de întreținere, mentenanța ș.a.m.d., cu oameni specializați, 

pe când este mult mai simplu și stabilit. Mergeți dumneavoastră și căutați unde vreți în 

țară, alte oferte, să nu ziceți că îl aducem tot pe ăla de la Bacău, aduceți pe cine vreți 

dumneavoastră, n-am niciun fel de problemă, nu am niciun parti pris cu nimeni, dar este o 

bucurie cu care copiii s-au obișnuit și o așteaptă. Când am făcut-o în parc, între pomi, că 

n-am avut cum, la fel, critici peste critici în toată presa, inclusiv doamna Tătaru, care era la 

vremea respective ziaristă, m-a criticat și pâna la urmă a fost foarte bine primit și îmi 

povestea și arăta și domnul Nedelcu, din Viena, patinoar care urmărea aleile unui parc 

imens și era foarte frumos.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E în regulă, domnule Primar, 

mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu cred că este o bucurie pe care le-o 

luați copiilor,  mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, un patinoar poate, adevărat, 

mare, vom avea și noi în Focșani, domnule Primar, în viitorul apropiat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă găsim soluții.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Doamna consilier, ați luat 

cuvântul, dacă vă puteți încadra în câteva secunde, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Ați politizat suficient momentul...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Dacă nu se poate renunța la patinoar, n-

am nimic împotrivă, dar sunt exemple în lumea asta de patinoare, așa cum ați 

menționat, domnule Primar, de patinoare civilizate, la Viena, la Roma, cu covorașe, 

care nu sunt amplasate în Piața Unirii și nu provoacă daune gresiei, marmură, travertin, 

habar n-am, trebuie să o analizez. De fiecare dată se produc pagube după instalarea și 

dezinstalarea acestui patinoar, cred că iarăși o soluție foarte bună ar fi găsirea unui 

spațiu, în care chiar să fie amplasat un patinoar suficient si...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și definitiv.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Poate nu definitiv, ca să nu ajungem din 

nou la glumele pe vechiul PDL, da, să n-ajungem la, dar ar fi foarte bine.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă mulțumesc!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Pe de altă parte, închirierea asta gratuită, 

de fapt nu a fost gratuită, am fotografii de arhivă care arată foarte clar tarifele practicate. 

Era vorba despre 100 de patine oferite gratuit copiilor, patine care nu se găseau pe 

parcursul zilei în niciun caz gratuit, se depășea numărul de 100 cu mult, fie că se 

depășea, fie că se afirma doar că nu există.” 

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

domnul Marius Iorga, iar fluierați în biserică? Vă rog frumos!” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Dacă vorbim de pandemie, chiar nu mai 

putem vorbi de închirieri de patine, pentru că pandemia presupune infectarea cu virus 

pe suprafețe.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Bun, mulțumesc, doamnă, vă 

rog! Mai aveți ceva de spus? Haideți că e o oră târzie.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Credeți că publicul nu este interesat de 

toate aceste argumente?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Ba da, ba da, ați vorbit de 2 ori, 

haideți vă rog, încheiați!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Îi dau cuvântul domnului Macovei, care 

poate are mai multă putere de convingere.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”I-l dăm și noi domnului 

Macovei, dacă aveți dumneavoastră dorința asta. Domnule Tănase, îmi cer scuze, 

urmați dumneavoastră.”  

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”…precizare, 100 de perechi de 

patine gratuite cu siguranță ajung, în perioada pandemiei.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Poftiți, domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc! Deci eu cred că n-ar trebui să, 

copiii ăștia, într-adevăr sunt Sărbătorile și ar trebui să nu renunțăm la acest patinoar, dar 

domnule Primar, vă rog din suflet, să se respecte cu rigurozitate acele condiții de 

pandemie, intrarea, pătrunderea pe acel patinoar să se facă într-o, cu o regulă bine 

stabilită, pentru că dacă și ninge și va fi frumos, toată lumea așteaptă după 1 an de zile, 

în care a fost destul de greu, să le reduci copiilor această posibilitate, e un pic cam 

nemeritat, chiar dacă este o perioadă grea, este adevărat. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mulțumesc și eu, domnule 

consilier!” 

Se supune la vot al-2-lea amendament doamnei consilier Corina Atanasiu și nu se 

aprobă cu 1 vot ”pentru” din partea doamnei consilier Corina Atanasiu și 11 voturi 

“abținere” 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, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 

9 voturi “împotrivă” 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 proiectul numărul 86 de pe ordinea de zi împreună cu  

amendament și  se adoptă cu cu 21 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, Iorga 

Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, 
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Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel devenind hotărârea 

nr. 286 

 

Se prezintă punctul  87 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 76373/25.08.2020 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare si 

aprobare P.U.Z. – construire stație mixtă de distribuție carburanți, montare skid 

G.P.L. și construire magazin desfacere bar” – Focșani, str. Calea Munteniei, T. 83, P. 

435, număr cadastral 61740, pe terenul în suprafață de 1156 mp; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 87 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 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, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-

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

Ungureanu Daniel și 1 vot ”abținere” din partea domnului consilier Șelaru Aurel, 

devenind hotărârea nr. 287 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Propun o pauză de 10 minute să 

semnăm buletinele de vot și să trecem la acest vot. 

După pauză se reiau lucrările ședinței. 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Anunțați dumneavoastră, 

domnule secretar, modalitatea de votare? Da, reluăm ședința Consiliului Local prin, 

începem prin a vota, fiecare consilier va primi un set de buletine de vot, vom merge la 

cabina de vot, vom vota, la ieșire și cu domnul secretar le vom introduce în acele urne. 

După ce mergem pe primul calup, le vom număra, comisia de numărare și după aceea 

începem cu următorul. Vă rog să distribuiți, da domnule consilier, vă rog! Nu se asigură 

secretul votului, o singură persoană în cabina de vot. Nu, nu, lasați lucrurile așa cum 

sunt, să nu dea naștere la interpretări și să avem surprize. Câte un domn 

consilier....fiecare votează în cabină, se introduc buletinele în urne și cu asta basta. Asta 

e situația. Da, doamna consilier.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”...stabilit modalitatea de vot, cu DA sau 

cu X...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E cu stampilă. Poftiți, nu, nu, 

fiecare primește și merge. Domnule secretar în care ordine propuneți dumneavoastră? 

Cum doresc eu, e în regulă. Din punctul meu de vedere, nici în ordine alfabetică, nici 

doamnele, îmi pare rău, începem de la stânga la dreapta, începem cu doamna Dimitriu, 

poftiți. Domnilor consilieri suntem în direct, vă rog frumos! Se pregătește domnul 

consilier Tănase...” 

Se procedează la votul secret în cabinele de vot special amenajate. 

        Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Dăm citire primului proiect, da? 

Suntem în direct? Comisia să prezinte rezultatele de le proiectul nr.1, la Grădinița cu 

Program Prelungit nr.1 Focșani. 
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 Se prezintă punctul  1 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Domnule președinte, buletinele sunt 

amestecate, trebuie așezate.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mai așteptăm un pic atunci.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Am găsit Grădinița nr.1, dar cred că cel 

mai bine ar fi să spun  eu cum îmi vine în ordine, procesele-verbale, dumneavoastră le 

bifați.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu, ar trebui votate în ordine.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”OK. Grădinița nr.1 Ungureanu Daniel 9 voturi, 

Zîrnă Cristian 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu cu 18 

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, Radu Nițu, Șelaru Aurel, și 3 voturi ”împotrivă” din 

partea domnilor consilieri Iorga Marius-Eusebiu,  Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel devenind hotărârea nr. 288 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului:: ”La Gradinița 2, Iorga Marius-Eusebiu  9 voturi, 

Costea Ionel 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 2 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 289 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Ungureanu Daniel 9 voturi, domnul  

Zîrnă Cristian 11 voturi și 1 vot nul.” 

Se supune la vot proiectul numarul 3 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 290 

 

Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Șelaru Aurel 9 voturi, Gheoca Corneliu-Dumitru 

10 voturi, 2 nule.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Spuneți încă o dată la Grădinița 

16.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna Atanasiu, trebuie citit tot 

procesul-verbal. Câte voturi au fost valabil exprimate, din care câte nule, câte…” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Corect, aveți dreptate. Am repartizat 21 

buletine de vot, au fost 19 buletine corect exprimate, 9 pentru domnul Șelaru și 10 

pentru domnul Gheoca și 2 nule.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Cum procedăm aici, domnule 

secretar?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”În condițiile în care n-am 

obținut cel puțin 11 voturi, se reia votul, săptămâna viitoare. Buletinele de vot, proiectul 

de hotărâre, domnule consilier.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Păi sa-mi spună domnul președinte...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi îl mai supunem la vot, 

domnule secretar, în cazul ăsta?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Nu se mai poate supune 

la vot, în condițiile în care nu a obținut numărul minim necesar de voturi.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Corect!” 

 

Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; 

                                                    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”La Grădinița 17 s-au repartizat 21 de voturi, au 

fost 19 voturi, nu aici avem o greșeală, ba nu, 19 voturi corect exprimate și 2 buletine 

nule.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și voturi ”pentru”?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Nistoroiu 9 voturi, Costea 10 voturi.” 

 

 Se prezintă punctul  6 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; 

                                                    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”21 buletine de vot repartizate, 19 exprimate 

corect, 2 nule, Iorga 9 voturi, Dimitriu 10 voturi.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mai facem o dată săptămâna 

viitoare.” 

 

Se prezintă punctul  7 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”21 buletine de vot repartizate, 2 nule, 19 corect 

exprimate, Nedelcu Cristina 8 voturi, Drumea 11 voturi.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mă scuzați, n-am fost atent, 

deci la Grădinița 23, spuneți-mi încă o dată, vă rog. Haideți, vă rog, faceți liniște! 

Domnule Nedelcu, ce Dumnezeu, suntem copii? Ne perturbăm acuma, haideți doamnă, 

vă rog.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Deci s-au repartizat 21 de bulertine de 

vot, sunt nule 2, 19 corect exprimate, 8 pentru doamna Nedelcu Cristina, 11 pentru 

doamna Drumea Alina. A trecut, da?” 

Se supune la vot proiectul numarul 7 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 291 

 

Se prezintă punctul  8 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani; 
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                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”21 buletine de vot repartizate, 1 vot nul, 20 de 

voturi corect exprimate, pentru domnul Ungureanu  9 voturi, doamna Nedelcu Cristina 

9 voturi, doamna Marcu 11 voturi, domnul Zîrnă 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 8 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 292 

 

Se prezintă punctul  9 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Gongu 9 voturi, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Nedelcu 

Mihai 9 voturi, domnul Gheoca 11 voturi, domnul Macovei 11 voturi, domnul Costea 

11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 9 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 293 

 

Se prezintă punctul  10 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Gongu 9 voturi, domnul Iorga 9 voturi, domnul Tănase 11 

voturi, domnul Dumitru 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 10 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 
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Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, 

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

devenind hotărârea nr. 294 

 

Se prezintă punctul  11 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; 

                                                     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 vot nul, 20 corect 

exprimate, domnul Șelaru 9 voturi, domnul Radu Nițu 9 voturi, domnul Mocanu 9 

voturi, doamna Drumea 11 voturi, domnul Zîrnă 11 voturi, domnul Gheoca 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 11 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 295 

 

Se prezintă punctul  12 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Nistoroiu 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul Zîrnă 

11 voturi, domnul Gheoca 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 12 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 296 

 

Se prezintă punctul  13 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul Gongu 9 voturi, domnul Tănase 

11 voturi, domnul Zîrnă 11 voturi.” 
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Se supune la vot proiectul numarul 13 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 297 

 

Se prezintă punctul  14 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Radu Nițu 9 voturi, doamna Nedelcu Cristina 9 voturi, 

domnul Nistoroiu 9 voturi, doamna Marcu 11 voturi, doamna Dimitriu 11 voturi, 

domnul Bîrsan 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 14 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 298 

 

Se prezintă punctul  15 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Nedelcu 9 voturi, domnul Nistoroiu 9 voturi, doamna 

Nedelcu Cristina 9 voturi, doamna Dimitriu 10 voturi, domnul Tănase 11voturi, domnul 

Dumitru 11 voturi. Fiind buletin cu 3 persoane, au fost, a fost ștampilă doar pe 2.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Se supune la vot proiectul.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Dar se poate, e doar cu 10?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Se revine, se completează la 

următoarea ședință. Spuneți cele 2 persoane care au adjudecat, cu 11 voturi au obținut, 

da, și persoana care a obținut 10 va fi din nou repusă într-un proiect de hotărâre.” 

Se supune la vot proiectul numarul 15 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 
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Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, 

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

devenind hotărârea nr. 299 

 

Se prezintă punctul  16 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Nedelcu Mihai 9 voturi, domnul Radu 9 voturi, domnul 

Nistoroiu 9 voturi, doamna Marcu 11 voturi, domnul Macovei 11 voturi, doamna 

Dimitriu 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 16 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 300 

 

Se prezintă punctul  17 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, doamna Nedelcu Cristina 9 voturi, domnul Nedelcu 9 voturi, domnul 

Nistoroiu 9 voturi, domnul Tănase 11 voturi, doamna Marcu 11 voturi, domnul 

Macovei 11 voturi, domnul Tănase 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 17 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 301 

 

Se prezintă punctul  18 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului:” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 
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corect exprimate, domnul Iorga 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul Radu 

Nițu 9 voturi, doamna Dimitriu 11 voturi, domnul Macovei 11 voturi, domnul Costea 

11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 18 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 302 

 

Se prezintă punctul  19 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Șelaru 9 voturi, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Bîrsan 11 

voturi, domnul Tănase 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 19 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 303 

 

Se prezintă punctul  20 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul 

Dumitru 11 voturi, domnul Costea 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 20 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 304 
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Se prezintă punctul  21 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Radu 9 voturi, domnul Nistoroiu 9 voturi, domnul Nedelcu 9 

voturi, domnul Macovei 11 voturi, domnul Gheoca 11 voturi, doamna Drumea 11 

voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 21 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 305 

 

Se prezintă punctul  22 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate aici se complică 

puțin treaba, că sunt anulate mai ciudat buletinele, domnul Nistoroiu 7 voturi, domnul 

Gongu 7 voturi, domnul Bîrsan 11 voturi, doamna Tătaru 10 voturi și la nule la doamna 

Tătaru sunt 4 voturi și la domnul Nistoroiu sunt 3 voturi nule.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Se pare că avem un coleg foarte 

supărat.” 

Se supune la vot proiectul numarul 22 de pe ordinea de zi și se adoptă cu 11 

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, Zîrnă Cristian şi 

10 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, Tătaru Alexandra  

devenind hotărârea nr. 306 

 

Se prezintă punctul  23 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul Iorga 9 voturi, domnul Costea 

11 voturi, domnul Gheoca 11 voturi.” 
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Se supune la vot proiectul numarul 23 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 307 

 

Se prezintă punctul  24 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, doamna Nedelcu Cristina  9 voturi, domnul Gongu 9 voturi, domnul 

Macovei 11 voturi, domnul Gheoca 11 voturi, domnul Costea 11 voturi.” 

 

Se supune la vot proiectul numarul 24 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 308 

 

Se prezintă punctul  25 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Șelaru 9 voturi, domnul Nistoroiu 9 voturi, domnul Mocanu 9 

voturi, domnul Bărsan 11 voturi, domnul Gheoca 11 voturi, domnul Costea 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 25 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 309 

 

Se prezintă punctul  26 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
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administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului:” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Gongu 9 voturi, domnul Macovei 

11 voturi, domnul Zîrnă 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 26 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 310 

 

Se prezintă punctul  27 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul 

Tănase 11 voturi, domnul Bîrsan 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 27 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 311 

 

Se prezintă punctul  28 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar  Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului:” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Radu Nițu 9 voturi, domnul 

Macovei 11 voturi, domnul Zîrnă 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 28 de pe ordinea de zi și se adoptă 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, 
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Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel 

devenind hotărârea nr. 312 

 

Se prezintă punctul  29 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, 1 buletin nul, 20 

corect exprimate, domnul Radu 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, doamna Marcu 

11 voturi, doamna Dimitriu 11 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 29 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 313 

 

Se prezintă punctul  30 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ” 21 buletine de vot repartizate, doamna Nedelcu 

Cristina 9 voturi, domnul Iorga 9 voturi, domnul Macovei 11 voturi, domnul Gheoca 11 

voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 30 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 

devenind hotărârea nr. 314 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am terminat cu primul calup de 

voturi. Da domnule, vă rog domnule Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Mulțumesc din suflet. În primul 

rând vreau să vă felicit pentru că ați luat majoritatea, adică toate, absolut toate posturile 

din Consiliile de Administrație, cu siguranță nu știți la ce vă angajați...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Ei asta e.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Lăsați-mă să vorbesc, nu jignesc pe 

nimeni, din experiența mea vă spun că nu știți la ce muncă v-ați angajat și ați dat încă o 

dată dovadă de mare ipocrizie și fățărnicie, față de ceea ce ați declarat la începutul 

ședinței, că vreți să fie pace, că vreți să lucrăm în echipă. Mie îmi pare rău. Toți eram 
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dispuși să vă oferim  experiența noastră. Suntem toți cu experiență în Consiliul Local, în 

plus cei 2 consilieri noi, 3, care sunt profesori la rândul lor. O să îmi dați dreptate după 

o lună de zile. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mulțumesc! Domnul…” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule președinte, îmi pare rău să vă spun, 

sunt de mai multe mandate în Consiliul Local, țin minte că la Școala Ștefan cel Mare, 

de exemplu, unde am fost de 3 mandate, sunt în C.A, domnul Buzoi a fost….. venit și a, 

nu-i problemă. Dumneavoastră, vă spun sincer, nu știți, așa cum spunea colegul meu, 

trebuie să fiți prezenți, se pare că nu veți fi prezenți și conform unei HCL, la 3 

neparticipări aveți ocazia să fiți pe afară. Vă felicit pentru modul cum v-ați prezentat, 

una vorbiți, alta faceți, noi vă urăm ”succesuri” în continuare!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu, scurt, vă 

rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Sunt. Noi vă mulțumim frumos, a fost o 

plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, grupul PSD se retrage. Bună seara!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, dacă îmi 

dați voie, vă rog frumos! Aș vrea, aș propune o comisie de numărare a voturilor pentru 

celelalte buletine care au rămas încă nenumărate.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Faceți propuneri pentru 

comisie.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu, dacă mă întrebați pe mine, aș propune 

renumărarea voturilor, astea care au fost înainte, acolo nu au fost numărări corecte, din 

punctul meu de vedere.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, e o oră târzie. Vă rog faceți 

propuneri pentru comisia de 3 persoane.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci îl propun pe domnul Macovei, domnul 

Victor Dumitru, sebsemnatul și domnul Gheoca.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Sunt 4, nu e comisie de 

4.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi dacă facem 2 comisii 

trebuie 6 persoane. Facem 2 comisii sau o singură comisie? Două, deci prima comisie, 

domnul Macovei, domnul Dumitru, domnul Tănase. Cine este pentru? Păi faceți 2 

comisii…” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”În această seară ma abțin de la orice vot, 

mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci domnule Bîrsan….” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Deci domnule Tănase, ați spus 

prima dată domnul Macovei, domnul Dumitru, domnul Tănase, pentru comisie.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi n-am zis pentru o comisie, am zis 

pentru ambele comisii am zis, 4 persoane…” 

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

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

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Macovei, Dumitru, 

Gheoca și Tănase și am făcut remarca, că au fost 4 propuneri și am zis că trebuie să fie 

număr impar, da? Treaba dumneavoastră cum propuneți, doar că trebuie să vă spun în 
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momentul în care vă hotărâți, supunem la vot, am nevoie de câteva minute să trec pe 

fiecare proces-verbal, numele membrilor comisiei. Ați văzut că sunt personalizate…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi haideți să propunem prima 

comisie pentru al-2-lea calup, spuneți doamna!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Doar vreau să vă întreb. Nu se poate, nu se 

pot sigila urnele și să mai facem o ședință, să vină și colegii de la PSD?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu se poate, doamnă! E 

opțiunea lor să părăsească ringul, nu-i poate opri nimeni, e opțiunea lor.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Păi și dacă părăsim și noi ringul, ce se 

întâmplă?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi ia ghiciți și 

dumneavoastră…” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Păi nu știu, de asta vă întreb. Nu trec 

proiectele…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi nu trec proiectele și vom 

mai avea o altă ședință la fel de lungă.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Deci aici e de numărat, e deci ușor, 

că este doar cu o persoană, calupul de afară e mai greu.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Tocmai, eu mâine dimineață la, trebuie să 

fiu pe un platou de televiziune, la București, deci…” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: ”Dar în jumătate de oră terminăm, 

cred.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Știați că ține ședința…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu știa nimeni.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Ne țineți blocate de…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Ședința va ține până târziu, dar 

nu a știut nimeni pâna la ce oră poate să țină.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”….pâna la 12 noaptea și că…” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”De asta mă întrebam, nu există nicio 

modalitate de a sigila urnele și de a le număra mâine, poimâine?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Eu din câte știu, nu. Domnule 

secretar…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”N-avem cum să facem 

treaba asta, pentru că suntem într-o ședință publică, se termină ședința, când se 

epuizează ordinea de zi și proiectele care au fost introduse pe ordinea de zi. O parte din 

buletine sunt votate, o parte sunt în partea cealaltă, trebuie doar analizat rezultatul 

votării. Teoretic comisia de calitate ar trebui să meargă mai repede , că nu mai sunt 6, 7 

propuneri, sunt 2 propuneri.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Deci dacă noi procedăm la 

votarea a 2 comisii, una pentru calupul 2 și una pentru calupul 3, probabil o să meargă 

repede. Bun, haideți să reluăm. Deci prima comisie, domnul Tănase, vă rog frumos 

reformulați atunci, 2 persoane de la grupul PNL și 1 persoană de la doamnele de la 

USR, vă rog. Nu, nu, nu, o doamnă într-o comisie, o doamnă într-o comisie. Doamnă 

suntem în Consiliul Local, ne-am angajat la o…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mâine dimineață eu plec la 

București.” 
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Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și eu la fel. Păi vedeți, ne-am 

angajat la o treabă și mergem înainte, parcă eram în slujba cetățenilor. Eram în slujba 

cetățenilor, așa parcă noi exclamam  pe aici, haideți să numărăm repede și să scăpăm. 

Bun, propuneți prima comisie pentru calupul 2.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Prima comisie, domnul Macovei, domnul 

Gheoca…..” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnul Macovei, domnul 

Gheoca și de la USR. De la dumneavoastră doamnă, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”O să rămân eu la prima comisie și 

Corina la a-2-a.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Bine, doamna Tătaru. Deci la 

prima, doamna Tătaru, domnul Macovei și domnul Gheoca. Supuneți la vot prima 

comisie sau le supunem pe amândouă o dată? Haideți și pe a-2-a, vă rog frumos. A-2-a 

comisie pentru calupul 3, domnul Dumitru, domnul Tănase, doamna Atanasiu.” 

 Se supun la vot cele 2 comisii de numărare a buletinelor de vot și se aprobă în 

unanimitate. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Vă rog să-mi modificați 

pe procesele-verbale de la 31, pâna la 68.” 

Se procedează la votul secret în cabinele de vot special amenajate. 

Se prezintă punctul  31 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului:: ”Domnul Costea Ionel 12 voturi, domnul Radu 

Nițu 9 voturi”. 

Se supune la vot proiectul numarul 31 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 315 

 

Se prezintă punctul  32 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Zîrnă Cristian 12 voturi, domnul Gongu 

Emanuel 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 32 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 316 
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Se prezintă punctul  33 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru 12 voturi, 

domnul Nedelcu Mihai 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 33 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 317 

 

Se prezintă punctul  34 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Zîrnă Cristian 12 voturi, domnul 

Nistoroiu Alexandru 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 34 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 318 

 

Se prezintă punctul  35 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Doamna Dimitriu Ana-Maria 12 voturi, domnul 

Iorga Marius Eusebiu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 35 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 319 

 

Se prezintă punctul  36 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Costea Ionel 12 voturi, domnul Șelaru 

Aurel  9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 36 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 320 

 

Se prezintă punctul  37 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului:”Doamna Marcu Livia-Silvia 12 voturi, domnul 

Ungureanu Daniel 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 37 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 321 

 

Se prezintă punctul  38 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”doamna Drumea 11 voturi, domnul 

Nistoroiu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 38 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 322 

 

Se prezintă punctul  39 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”domnul Tănase 12 voturi ”pentru”, 

domnul Șelaru 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 39 de pe ordinea de zi și se adoptă cu 12 

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

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-
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Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian devenind hotărârea nr.323 

   

Se prezintă punctul  40 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Macovei 12 voturi, domnul 

Nistoroiu 8 voturi, 1 vot nul.” 

Se supune la vot proiectul numarul 40 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 324 

 

Se prezintă punctul  41 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Zîrnă Cristian 12 voturi, 

domnul Iorga Marius-Eusebiu 9 voturi, 0 voturi nule.” 

Se supune la vot proiectul numarul 41 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 325 

 

Se prezintă punctul  42 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului:”Doamnă Drumea Alina Ramona 12 

voturi”pentru”, domnul Mocanu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 42 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 326 
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Se prezintă punctul  43 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului:”Doamna Marcu Silvia-Livia 12 voturi 

”pentru”, domnul Mocanu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 43 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 327 

 

Se prezintă punctul  44 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” 

Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Tănase 12 voturi ”pentru”, 

domnul Șelaru 9 voturi, 0 voturi nule.” 

Se supune la vot proiectul numarul 44 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 328 

 

Se prezintă punctul  45 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” 

Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Macovei Liviu-George 12 

voturi”pentru”, domnul Șelaru 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 45 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 329 

 

Se prezintă punctul  46 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 
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evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Tănase Neculai 12 voturi, 

doamna Nedelcu Cristina 9 voturi, 0 voturi nule.” 

Se supune la vot proiectul numarul 46 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 330 

 

Se prezintă punctul  47 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului:”Doamna Dimitriu Ana-Maria 12 

voturi, domnul Șelaru 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 47 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 331 

  

Se prezintă punctul  48 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Doamna Marcu 12 voturi ”pentru”, 

domnul Gongu Emanuel 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 48 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 332 

 

Se prezintă punctul  49 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Victor Dumitru 12 voturi 

”pentru”, domnul Nedelcu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 49 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 333 

    

Se prezintă punctul  50 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Tănase 12 voturi ”pentru”, 

domnul Ungureanu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 50 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 334 

 

Se prezintă punctul  51 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Tănase 12 voturi ”pentru”, 

domnul Ungureanu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 51 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 335 

 

Se prezintă punctul  52 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani;                                           

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Din 21 de buletine de vot, doamna 

Atanasiu Corina 12 voturi, domnul Nedelcu 8 voturi, 1 vot nul.” 

Se supune la vot proiectul numarul 52 de pe ordinea de zi și se adoptă cu 12 

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

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-
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Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian devenind hotărârea nr. 336 

 

Se prezintă punctul  53 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani;                                               

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Tănase Neculai 12 voturi, 

domnul Iorga Marius-Eusebiu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 53 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 337 

 

Se prezintă punctul  54 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani;                                                

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Doamna Dimitriu Ana-Maria 12 

voturi, domnul Șelaru 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 54 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 338 

 

Se prezintă punctul  55 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Doamna Marcu Livia-Silvia 13 voturi 

”pentru”, domnul Gongu 8 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 55 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 339 

 

Se prezintă punctul  56 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 
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evaluarea și asigurarea calității la Liceul cu Program Sportiv Focșani;                                                

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Bîrsan 12 voturi, domnul 

Ungureanu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 56 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 340 

 

Se prezintă punctul  57 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Macovei Liviu 12 voturi 

”pentru”, domnul Nedelcu 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 57 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 341 

 

Se prezintă punctul  58 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar  Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”12 voturi pentru Tănase Neculai, 8 

voturi domnul Nedelcu, 1 vot nul.” 

Se supune la vot proiectul numarul 58 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 342 

 

Se prezintă punctul  59 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani;                                                

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Macovei Liviu-George 12 

voturi, domnul Nedelcu 9 voturi.” 
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Se supune la vot proiectul numarul 59 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 343 

    

Se prezintă punctul  60 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani;                                                

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru președintele comisiei de 

numărare a voturilor prezinta rezultatul votului: ”Doamna Marcu Livia-Silvia 12 voturi, 

domnul Șelaru 9 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 60 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 344 

 

Se prezintă punctul  61 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

înființarea Comisiei de ordine publică a Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Cine citește, președinte 

de la cealaltă comisie?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”De la cealaltă comisie…haideți 

doamna Atanasiu.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Sunt invers, da, comisia de ordine publică, da? 

Domnul Ungureanu Daniel 9 voturi, domnul Gongu Emanuel 9 voturi, domnul Nedelcu 

9 voturi, domnul Bîrsan 12 voturi, domnul Macovei 12 voturi, domnul Costea 12 

voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 61 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 345 

 

Se prezintă punctul  62 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărîre privind 

nominalizarea unui delegat al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă 

parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcționa la sediul 

Centrului militar zonal Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Ungureanu 9 voturi, domnul Bîrsan 12 

voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 62 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 346 

 

Se prezintă punctul  63 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea comisie sociale la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focșani 

pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și locuințelor cu 

chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în 

aplicarea prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Nedelcu Mihai 9 voturi, domnul Radu 

Nițu 9 voturi, domnul Iorga 9 voturi, domnul Gongu 9 voturi, domnul Mocanu 9 voturi, 

doamna Marcu 11 voturi, domnul Macovei 11 voturi, domnul Dumitru 11 voturi, 

domnul Costea 11 voturi, eu, Corina Atanasiu 11 voturi și a fost 1 vot nul pentru 

fiecare, a fost 1 vot în alb.” 

Se supune la vot proiectul numarul 63 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 347 

 

Se prezintă punctul  64 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al municipiului Focșani 

pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii, conform Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 

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

Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;   

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Nedelcu Mihai 9 voturi, domnul Radu 9 

voturi, domnul Iorga 9 voturi, domnul Gongu 9 voturi, domnul Mocanu 9 voturi, 

doamna Marcu 12 voturi, domnul Macovei 12 voturi, domnul Dumitru 12 voturi, 

domnul Zîrnă 12 voturi, doamna Tătaru 12 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 64 de pe ordinea de zi și se adoptă cu 12 

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

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-
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Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian devenind hotărârea nr. 348 

 

           Se prezintă punctul  65 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani;               

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Doamna Nedelcu Cristina 9 voturi, eu, Corina 

Atanasiu 12 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 65 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 349 

 

           Se prezintă punctul  66 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Ateneului Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Nistoroiu 12 voturi, scuzați-mă 9 voturi, 

domnul Radu 9 voturi, domnul Mocanu 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul 

Costea 8 voturi, domnul Macovei 12 voturi, domnul Zîrnă 12 voturi, domnul Dumitru 

Victor 12 voturi și la domnul Costea sunt 4 voturi nule, adică n-a fost pusă ștampila.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și acest proiect va intra din nou, 

pentru o singură poziție.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”A, la Perimetrul Istoric, mă scuzați, am 

citit eu greșit, mă scuzați.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Deci reluăm, doamnă, pentru 

Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Pentru Ateneul Popular Maior Gheorghe 

Pastia Focșani, domnul Radu Nițu 9, doamna Tătaru 12.” 

Se supune la vot proiectul numarul 66 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 350 

 

          Se prezintă punctul  67 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”;Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
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Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Iorga 9 voturi, domnul Bîrsan 12 voturi.” 

Se supune la vot proiectul numarul 67 de pe ordinea de zi și se adoptă 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 devenind hotărârea nr. 351 

 

         Se prezintă punctul  68 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, numirea 

a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul director 

al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

           Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Gongu 9 voturi, domnul Mocanu 9 

voturi, domnul Dima 9 voturi, Domnul Macovei 10 voturi, domnul Zîrnă 10 voturi, 

domnul Lazăr 10 voturi, sunt 2 voturi nule. Au fost 2 voturi necompletate.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Supunem la vot.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Păi sunt 10.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu întrunește majoritatea, 

scuzați și acest proiect va fi repus pe ordinea de zi, într-o ședință viitoare. S-a făcut 70, 

s-a făcut…” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Mai este închirierea spațiilor.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Proiectul 81, poftiți.” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu: ”Nu, nu, mai am un singur proces-verbal, 

închirierea spațiilor.” 

 Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”81, atât.” 

 

Se prezintă punctul  81 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea art.14 din HCL nr.146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitațiie 

publică a unui numar de șapte spații, inventariat în domeniul public al Municipiului 

Focșani, situate în ”Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”; 

    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Corina Atanasiu președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezinta rezultatul votului: ”Domnul Nistoroiu 9 voturi, domnul Radu 9 voturi, 

domnul Macovei 9 voturi, domnul Ungureanu 9 voturi, domnul Costea 8 voturi, domnul 

Macovei 12 voturi, domnul Zîrnă 12 voturi, domnul Dumitru 12 voturi, la domnul 

Costea sunt 4 voturi nule.” 

Se supune la vot proiectul numarul 81 de pe ordinea de zi, fără domnul Costea 

și se adoptă cu 12 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 
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Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian devenind hotărârea nr. 352 

 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Pentru domnul Costea o să 

completăm printr-un proiect de hotărâre viitor. Domnule secretar cred că am epuizat 

ordinea de zi. Stimați colegi, închei ședința, vă doresc noapte bună!” 

 Ședința se încheie la ora 01,00, în data de 11.11.2020. 

 

 

 

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

                                                             Eduard-Marian Corhană 

 

 

 

 

               ÎNTOCMIT, 

Ramona Marinică pag.1-37 

Adelina Ilie pag. 37-42 

Daniela Bobeică pag. 42-60 

Laura Tiron pag. 60-97 


