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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 12.03.2020 

 

 

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

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

Municipiului Focșani.  

 

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;   

 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-na Diana Cotea – inspector Birou agricultură;   

 d-nul Statache Nicușor – director Parking Focșani SA; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – Director S.C. CUP Salubritate Focșani; 

 d-nul Costel Dochioiu – Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;  

 d-na. Anișoara Pițu – Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia Focșani; 

 d-nul Dumitru Epure  - Șef Birou Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC Enet SA Focșani; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți ai 

mass media locale.  

 

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

Focșani: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focșani, str. Bradului nr. 5, bloc 5, ap. 5 înscris în CF 51891-C1-U2 UAT Focșani 

și a bozei înscrisă în CF51891-C1-U24 UAT Focșani către domnii Negoi Gabriel și 

Negoi Paula;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă totală de 114,00 mp situat în Focşani, bdul. Unirii nr. 37, bl. 37, judeţul 

Vrancea, T. 144, P. %1330, %7330 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focşani către domnii Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 519/2019 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 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din 12.03.2020, o ședință ce a fost 

convocată prin Dispoziția nr. 196 din 09.03.2020. Această Dispoziție a fost emisă de către 

Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vă aduc la cunoștință că 

absentează așa cum au spus-o colegii, domnii consilieri Bîrsan Costel, Filimon Ionuț și 

doamna consilier Drumea Alina. În sală fiind prezenți 18 consilieri, apreciez că este 

îndeplinită condiția prevăzută de art. 137 alin 1 din Codul administrativ. Putem începe 
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această ședință, care din punctul meu de vedere se desfășoară legal având cvorum și 

parcursă procedura prealabilă cu remiterea documentelor către domnii consilieri.  

La începutul ședinței sunt obligat să v-aduc la cunoștință că, în data de 27.02.2020 

a avut loc ședința ordinară care a fost consemnată într-un proces-verbal, care este 

imperios necesar a fi discutat și aprobat la începutul următoarei ședințe. Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proces verbal? Vă rog să vă pronunțați. Înțeleg că nu sunt.” 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 

27.02.2020  și se aprobă cu o neparticipare din partea doamnei consilier Lupu Cătălina, 

3 voturi „împotrivă” din partea următorilor domni consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Buzoi 

Dan și Gheoca Corneliu Dumitru. 

 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Vă mulțumesc pentru încredere și dau cuvântul domnului președinte de ședință! Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru  Nistoroiu: „Bună ziua! Mulțumesc, 

domnule Secretar! Bună ziua domnule Primar, stimați consilieri. Dacă sunt discuții pe 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc, domnule președinte de 

ședință! Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, dragi colegi, stimați invitați, stimați 

reprezentanți ai presei locale. În completarea ordinii de zi propun următorul proiect de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

60/2020 privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 29,6321 ha teren pășune 

situate pe teritoriul administrativ al localităților Golești, Bolotești  și Slobozia Ciorăști 

aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, începînd cu anul 2020, pe 

o perioadă de 7 ani. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru  Nistoroiu: „Dacă mai sunt și alte 

discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot suplimentarea  ordinii de zi, și se aprobă cu 12 

voturi “pentru” din partea  următorilor domni consilieri: Gongu Emanuel  Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

și Ungureanu Daniel și 6 abțineri din partea următorilor domni consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și 

Gheoca Corneliu Dumitru. 

Nu sunt discuții și se supun la vot ordinea de zi,  și se aprobă cu 13 voturi “pentru” 

din partea  următorilor domni consilieri: Gongu Emanuel,  Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 

Dobre Claudiu Alin și 5 abțineri din partea următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan și Gheoca Corneliu Dumitru. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Începem ședința. 

  

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

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 5, bloc 

5, ap. 5 înscris în CF 51891-C1-U2 UAT Focșani și a bozei înscrisă în CF51891-C1-

U24 UAT Focșani către domnii Negoi Gabriel și Negoi Paula; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

 

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

voturi, devenind hotărârea nr. 61 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Vă mulțumesc!” 

 

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 114,00 mp situat în 

Focşani, bdul. Unirii nr. 37, bl. 37, judeţul Vrancea, T. 144, P. %1330, %7330 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focşani către domnii Plăcintă Sorin-

Nicolae și Plăcintă Adina-Maria; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
 

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

voturi, devenind hotărârea nr. 62 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 519/2019 

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. 

Dacă sunt discuții? 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 şi cu 12 voturi 

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

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

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

Emanuel și 6 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

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

Dan, proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 63 

 

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

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 4 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 64 

 

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

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  

„pentru” devenind hotărârea nr. 65 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2015 privind 

reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog domnule Buzoi”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Bună ziua, am și eu câteva remarci de făcut aici.  

Am citit proiectul și am văzut că se înființează un cvartet sau ceva de genul acesta 

…cvintet, mă scuzați, și am remarcat că a fost prevăzut încă de la buget acest lucru …nu? 

… Nu a fost prevăzut și la buget ? … nu este, da … bine, mulțumesc …  

Deci, această formație muzicală nu este prevăzută în buget, nu … urmează probabil 

să …”. 

D-na Anișoara Pițu – Director al Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia : „… ca posturi 

… deci, deocamdată, noi nu avem nici un fel de buget penttru așa ceva. Și când va fi 

buget pentru acest lucru, cred că este imperios necesar ca acest oraș să aibă un astfel de 

nucleu.  

Vă dați seama orașul acesta a avut orchestră, a avut filarmonică, și nu mai există 

acum !” 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Păi, cine a desființat-o?”. 

D-na Anișoara Pițu – Director al Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia : „… s-a 

desființat de mult timp. Noi încercăm să …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ ... înainte de înființare, nu era o formație  de muzică? 

Parcă știu, parcă știu că era și o stagiune, din câte îmi aduc aminte”. 

D-na Anișoara Pițu – Director al Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia : „Nu, există 

stagiunea permanentă a Corului Pastorala, și …”. 

D-nul consilier Dan Buzoi:  „… nu, nu, nu mă refer la cor, noi aici vorbim de  

formație …”. 

D-na Anișoara Pițu – Director al Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia: „… formații de 

orchestră, nu. Este Orchestra Unirea …”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „… concerte de … acum doi ani, acum trei ani …”. 

D-na Anișoara Pițu – Director al Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia: „… stați un pic. 

Există Orchestra Unirea, dar nu … este cu colaboratori  … deci  … ei … sigur … ei vin 

… au fost odată, mai de mult au fost mai multe concerte, acum cât este bugetul, sunt 

prevăzute patru concerte pentru anul acesta, dar cei care sunt în Orchestra Unirea nu 

aparțin practic  Ateneului. Sunt colaboratori.  Noi îi invităm pe ei și am vrea să … da, din 

bugetul pe care Ateneul îl are sunt plătiți acești colaboratori. Dar au statut de colaboratori, 

nu sunt posturi care să țină de Ateneul Popular. Nu sunt posturi care să țină permanent de 

Ateneul Popular, care să intre în organigrama Ateneului”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Am înțeles. 

Atunci … am o propunere, să fac un amendament … dacă doriți un amendament. 

Dacă tot vrem să înființăm acest cvintet, de ce să facem un cvintet, când putem  

să pornim cu Orchestra de Cameră care poate fi de minim cincisprezece persoane.  

De ce să pornim cu cinci, când putem să pornim cu cincisprezece și punem bazele 

unei viitoare orchestre … dacă puteam … am făcut până acum colaborări cu atâția 

muzicieni … da, care au venit și au prezentat niște concerte. 

Înainte știu că era o stagiune și lunar era câte un concert”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, dacă-mi permiteți 

…”. 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „… da, spuneți vă rog”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Este o inițiativă foarte bună, o propunere 

foarte bună, și noi ne-am gândit la acest aspect. Avem două condiții care ne blochează în 

acest moment pentru a putea adopta o asemenea hotărâre.  

La nivelul aparatului de specialitate a Primăriei municipiului Focsașni există un număr 

maxim de posturi pe total unități subordonate Primăriei municipiului Focșani, stabilit 

printr-un Ordin de Prefect.  

Spun bine domnule Secretar ? … da.  

În acest moment numărul maxim de posturi la nivelul aparatului de specialitate, 

din câte îmi aduc aminte este șase sute.  

Doamna Baciu  … cincisute șaptezeci și cinci. În acest moment, libere, neocupate, 

adică, neprevăzute în nici o organigramă a nici unei instituții din aparatul de specialitate, 

sunt doar cinci.  

Noi ar trebui să mai căutăm încă zece posturi să desființăm din alte zone, din alte 

direcții, ca să putem face acest nucleu de bază care să fie în permanență la Ateneul 

Popular Mr. Gh.Pastia, că asta este și ideea. 

Acest nucleu de bază, cvintetul, este și o … să zicem o … să zicem, o formațiune 

muzicală mobilă, fiind doar din instrumentiști … instrumente de coardă, da.  

Nu avem nevoie de pian, nu avem nevoie de alte instrumente mari și putem merge 

și în licee.  

Ne-am gândit să mergem în Liceul de Artă Gh.Tăttărăscu, să facem lecții muzicale 

și așa mai departe. Putem merge cu acest cvintet, să facem orice tip de manifestări 

cultural-artistice, este mult mai mobil. 
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În momentul în care bugetul ne permite, așa cum am folosit și până acum aceste 

contracte de colaborare putem merge cu contractele de colaborare dar, cvintetul ne va 

putea asigura un program flexibil în funcție de necesitățile noastre pe plan local. Pentru 

că marea problemă nu este că suntem în colaborare, era foarte bine şi aşa, numai că aceşti 

colaboratori sunt implicaţi şi sunt angajaţi la alte instituţii cultural-artistice şi ei vin aici 

doar în momentul în care au o fereastră în programul lor, unde sunt angajaţi cu normă 

întreagă. De aceea am zis să avem noi un Cvintet nucleu pe care să-l putem utiliza şi să 

facem programe artistice flexibile în mai multe zone ale oraşului, nu neapărat în Ateneu, 

iar când vrem să facem un concert de Orchestră, venim în completare cu ceilalţi 

instrumentişti astfel încât să organizăm o Orchestră, poate fi orchestră de 15 

instrumentişti, poate fi şi de 40, în funcţie de buget.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Pentru o Orchestră de Cameră, eu vă spun că m-

am uitat şi pe net, sunt minim 15, de aici pleacă mai departe, se poate să ajungă la 40 sau 

sau chiar mai mulţi. Mă gândeam că e o bună baza de plecare, nu neapărat, pentru că, de 

ce spun, avem pianul, care ne-a costat destul de mult, e păcat să nu-l folosim.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi îl folosim.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Păi eu ştiu că îl folosim, că nu-l ştergem doar de 

praf, nu e de mobilă acolo şi e un pian foarte bun. Dar aceste colaborări sunt punctuale, 

deci doamna mi-a spus că sunt doar 4 concerte anul acesta.” 

Doamna director Piţu: ”Sunt 4 concerte mari cu Orchestra “Unirea”. Noi mai 

avem colaborări, invităm în măsura în care putem, diferite formaţii de, am avut săptămâna 

trecuta un “Trio Spirito”, de la Bacău sau alte…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Doamnă mă refer la formaţia de muzică de…” 

Doamna director Piţu: ” Muzică simfonică” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”…muzică simfonică, nu mă refer la alţi invitaţi 

care vin şi dau concerte la noi, nu despre asta este vorba aici, aici e vorba de o formaţie 

care va fi a noastră, eu de asta vorbesc, nu vorbesc de invitaţi aici.” 

Doamna director Piţu: ”Păi tocmai asta ne şi dorim să fie o formaţie care să fie a 

noastră.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”De asta am propus să facem o bază mai mare, prin 

care bănuiesc că na, organigrama nu permite în momentul de faţă, dar cred că sunt câteva 

funcţii sau locuri, posturi din acestea care nu sunt ocupate şi se pot folosi aici, dacă vrem 

să facem ceva, asta e propunerea mea, acum dumneavoastră hotărâţi. Se poate modifica, 

asta e propunerea mea, cu modificare, da, vă mulţumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, vă mulţumesc, 

domnule Buzoi. Vă rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci, 

domnule Primar, stimaţi colegi, am înţeles că acum câteva luni s-a desfiinţat Orchestra. 

Acum vreţi să înfiinţaţi un Cvintet care nu are finanţare.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-aţi înţeles, domnule consilier, ca de obicei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar nu este adevărat.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…nu s-a desfiinţat acum câteva luni, Orchestra 

s-a desfiinţat acum câţiva zeci de ani în urmă.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi staţi un pic, acum câteva luni era 

Orchestra  “Unirea” care acum nu mai cântă, nu? Păi şi cum cântă?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”La vioară.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am înţeles. Deci domnule Primar, părerea 

mea este că, decât să înfiinţăm un Cvintet de formă aşa, practic n-are finanţare şi oamenii 

ăia, facem nişte posturi acolo, deci un fel aşa  ca să, hai să zicem că am făcut ceva, mai 

bine facem, cum zice colegul meu, domnul, ne gândim o Orchestră, să facem o Orchestră 

, o chestie sănătoasă de la început, vorba colegului, e pianul ăla care aţi dat o grămadă de 

bani şi doar se şterge praful de el. Haideţi să facem ceva serios. Domnule viceprimar, 

dumneavoastră aveţi ceva de spus? Înscrieţi-vă la cuvânt, nu ştiu de ce vă băgaţi, acuma 

să disturbaţi.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt şi alte 

discuţii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Deci propunerea mea este să înfiinţăm o 

orchestră, dacă tot nu sunt bani acuma şi înţeleg, dar haideţi să înfiinţăm…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu e vorba de bani, nu există cadru legal.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…dar n-are finanţare, domnule Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Are finanţare?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…nu îndeplinim condiţia, depăşim numărul de 

posturi prin înfiinţarea unei Orchestre de Cameră cu 15 posturi, depăşim numărul maxim 

de posturi aprobat prin  Ordin de prefect, de 575…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Aveţi atâtea posturi care…taie frunza la 

câini, hai să fim serioşi, dacă vrem să optimizăm un pic, putem să facem o Orchestră aşa 

cum trebuie şi eliminăm din posturi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu taie frunză la câini.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…dacă vreţi, eu vă fac o notă aşa cu câteva 

posturi, care…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…dacă sunt…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Sunt oameni angajaţi care eu nu, tot respectul 

pentru cei care sunt profesionişti, sunt şi oameni care sunt angajaţi aşa de formă, haideţi 

să facem, nu de formă, să facem într-adevăr o orchestră şi găsim câteva posturi, nu? Asta 

e părerea noastră, acum faceţi cum credeţi dumneavoastră.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt discuţii?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Corpul de Control, domnişoara Ana Maria 

Dimitriu, că văd că îi suflaţi colegului dumneavoastră…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…nu mi-am manifestat intenţia de 

a vorbi şi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…i-aţi suflat colegului…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…şi dacă vă simţiţi cu musca pe 

căciulă, ştiţi foarte bine…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…Corpul de Control în acest moment…” 
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Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…în ilegalitate cu Corpul de 

Control, domnule Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…sunt în perfectă legalitate, în comparaţie cu 

domnul ministru Grindă, care nu are Corp de Control înfiinţat prin Hotărâre de 

Guvern…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…care este legătura?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi văd că tot aveţi ceva cu Corpul de Control, 

haideţi să discutăm pe tema Corpului de Control cât doriţi, dar eu vă spun, pe partea 

Corpului de Control, în acest moment, efectiv în Corpul de Control avem, câte posturi 

avem, doamna Baciu?” 

Doamna  Baciu Micşunica: ” 12 posturi.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” 12 posturi din câte şi câte sunt ocupate?” 

Doamna  Baciu Micşunica: ”S-au desfiinţat multe dintre ele.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Câte am avut iniţial, doamnă?” 

Doamna  Baciu Micşunica: ”19 posturi.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”19 posturi. Acum mai avem 12 posturi şi din 

cele 12 posturi, câte sunt ocupate efectiv? Şi din cele 12 posturi câţi am detaşat la alte 

Servicii?” 

Doamna  Baciu Micşunica: ”Din cele 12 posturi deja s-au detaşat 2 persoane…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…pentru că nu mai avem bani de angajat.” 

Doamna  Baciu Micşunica: ”…urmând să mai detaşam încă o altă persoană şi o 

să aveţi, de fapt aţi votat în proiectul de hotărâre cu Primăria, o să meargă  la un alt 

Compartiment.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „da? Ca să ne înțelegem foarte clar, așa 

că nu mai comentați cu corpul de control. Întâi să verifice dl. Ministru dacă are în 

organigramă corpul de control și apoi discutăm. Mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-le președinte. În 

primul rând ați deschis subiectul dumneavoastră, nu eu, despre corpul de control, pentru 

că nu m-am înscris la cuvânt.” 

Domnul președinte de ședință Alexandru Nistoroiu „la proiect vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „exact la proiect. Ceea ce spune 

domnul Primar este următorul aspect, acel corp de control este în ilegalitate și acum și 

gândiți-vă că este plătit din banii cetățenilor.” 

Domnul președinte de ședință Alexandru Nistoroiu „la proiect nu este vorba de 

corpul de control.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „îmi pare rău, în continuare faceți nite 

acuzații nefondate și în primul rând după ce ați făcut plângerea care ați făcut-o trebuia să 

vă abțineți în momentul de față să așteptați să se pronunțe organele de cercetare cu privire 

la legalitatea sau ilegalitatea corpului de control. Vă aduc la cunoștință faptul că deja 

avem un răspuns prin care ni se spune că este perfect legal corpul de control. Vă mai 

crede cineva când spuneți că vreți Guvern, dar nu vreți Guvern? Și vă dați demisia în 

contextul în care ....  
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Nu sunt deloc frustrat. Avem o problemă doamnă la nivel național, ne confruntăm 

cu o epidemie foarte gravă, iar PNL-ul este total inconștient de faptul că nu vrea să 

guverneze țara și să ia măsuri. Vin acum din ședința de Comitet Județean de Situații de 

Urgență și nu sunteți în stare, PNL-ul nu este în stare să stabilească ce facem cu oamenii 

aflați în carantină.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă cu unanimitate de 

18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 66 

 

  Se prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se aprobă cu 12 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 voturi 

„abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-

Maria, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr. 67 
 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „ca să vă răspund și la întrebarea 

anterioara, am așteptat votul dumneavoastră. Este vorba de proiectul nr. 7 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare, este vorba de fapt despre o parcare care s-a 

finalizat în cele din urmă și acum când vrem să dăm locurile de parcare către SC Parking 

să putem să atribuim locuri de parcare atât agenților economici, cât și cetățenilor din zona 

respectivă, domnii consilieri PNL se opun.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „d-le prima parcarea aceea pleacă undeva de 

acolo?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „nu pleacă, dar oamenii vin și ne 

întreabă când își obțin locul pentru că sunt foarte multe autovehicule care zăbăvesc acolo 

inutil. Sunt mașini, autoturisme ale unor cetățeni care nu locuiesc acolo în zonă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-le Primar  dacă îmi permite-ți acei cetățeni 

care nu au locuri de parcare, vor avea locuri de parcare în momentul în care la vot acești 

colegi ai noștri n-or să mai aibă minimum necesar ca să poată să voteze împotriva 

dumneavoastră.” 

 

 



11 

 

  Se prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, aprobarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr.60/2020 privind închirierea 

prin licitație publică a suprafeței de 29,6321 ha teren pășune situat pe teritoriul 

administrativ al localităților : Golești, Bolotești și Slobozia Ciorăști care aparține 

domeniului public și privat al Municipiului Focșani, începând cu anul 2020, pe o 

perioadă de 7 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă cu 12 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 voturi 

„abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-

Maria, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr. 68 

 

 Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL   AL 
      Alexandru Nistoroiu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                                        Eduard Marian Corhană 

 

 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

Ramona Țîru pag. 1 – 5  

Cecilia Trufă pag. 5 – 7   

Laura Tiron pag. 7 – 9  

Daniela Bobeică pag. 9 – 11  

 


