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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 12.10.2020 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

agricultură; 

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

agricultură; 

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

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

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

 d-nul Adrian Imireanu –Șef serviciu Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

 d-nul Dan Brașov – inspector Direcția managementului investițiilor și 

proiectelor; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

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

publicitate ; 

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – consilier Cabinet Primar; 

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

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”. 

 

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

Focșani: 
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1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2020, detaliate pe secțiunea 

de funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

municipiului Focșani pe anul 2020 a sumei de 15,53 mii lei pentru premierea echipei 

de baschet juniori U 18 – Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 – LPS Focșani, 

câștigătorii Campionatului României de baschet, ediția 2019-2020;  

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al municipiului Focșani; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 155/28.06.2005 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

“Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, municipiul Focșani, județul 

Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare a 

imobilului din str. Prof. C. Stere nr. 81 din municipiul Focșani”; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a 

gazelor naturale prin extinderea sistemului de distribuție pentru alimentare cu gaze 

naturale a locului de consum din Str. Razoare Nr.FN”; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 52/23.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de executie 

pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cu apă și climatizare Sere Mândrești, 

Municipiul Focșani”; 
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                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă 

Teatru”; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă 

Milcov”; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 37/202020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 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; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. 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 numărul de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărul de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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14. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărul de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 

2 din HCL nr. 144/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 

privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 

transport public – autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor 

tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobarea a formei 

finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în 

comun a unei achiziții publice ocazionale; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren în 

suprafață de 10000 mp din municipiul Focșani, identificat în T 80, P 424/1 din 

domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, 

în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea 

coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea 

accesibilității rețelei de transport”; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 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 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 8,75 mp. situat în Focșani, T 

10, P%369, 370, 373, 374, 376 către SDEE MUNTENIA NORD SA – SDEE 

FOCȘANI; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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19. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li 

se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 

privind aprobarea listei de priorități; 

Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Ungureanu Daniel  

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană  deschide ședința 

extraordinară din data de 12.10.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 

745/08.10.2020, emisă de către primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă. O să fac apelul pentru că așa ne recomandă Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiliului Local. 12 de consilieri locali prezenţi. 

Colegii mei configurează a ceea ce  înseamnă  sistemul electronic de evidențiere și 

numerotare a buletinelor de vot, atunci când va fi cazul. 

Ceilalți 8 consilieri locali care absenteaza sunt: Costel Bîrsan, Dan Buzoi, 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitru, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru și Tănase Neculai. 

Această ședință se desfășoară legal, având în vedere art. 137 din Codul 

Administrativ. Avem o prevedere derogatorie, mă refer la Legea 84/2020 care 

dispunea prelungirea mandatelor consilierilor locali, consilierilor județeni, 

Primarului și Președintelului Consiliului Județean. Perioada de la momentul 

alegerilor până la momentul validării este un pic mai greoaie având în vedere că 

procedura este prin filiera instanțelor judecătorești. Atunci legiuitorul a avut în 

intenție să prelungească mandatele până la 01 noiembrie 2020. Din punctul meu de 

vedere apreciez că această ședință se poate desfășura. 

 O să vă rog să vă pronunţaţi cu privire la procesul-verbal al şedinţei ordinare 

din 17.09.2020. Mai fac o mențiune, ședința este corect, ordinară, nu extraordinară, 

am corectat și vă rog să vă pronunțați pe marginea celor consemnate. Cei 12 

consilieri trebuie să voteze prin apăsare.” 

Se supune la vot procesul-verbal din data de 17.09.2020 şi se aprobă cu 12 

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

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu. 

 

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”….Și v-aș ruga dacă la ordinea 

de zi mai sunt de adăugat proiecte sau de scos. Domnule Primar, vă rog.” 

 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulţumesc domnule preşedinte de 

şedinţă! Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimați invitați, dragi colegi, 

stimați reprezentanți din mass-media. Pe ordinea de zi de astăzi, propun în 

completare următoarele proiecte, a se supune dezbaterii: 
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1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.118/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție 

pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere interioară și exterioară, refacere 

acoperiș corp A” Colegiul Național Al.I.Cuza, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

2. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului-monument istoric ”Casa Eliade Holban”, cod VN-II-m-B-

06473 din Focșani, str.Ștefan cel Marea nr.35, înscris în CF nr.58416, aflat în 

proprietatea doameni Milea Maria 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare de la 

un capitol la alt capitol al clasificației bugetare aferente Bugetului Local al 

Municipiului Focșani pe anul 2020; 

 

Vă mulțumesc!” 

 

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”Și eu vă mulțumesc!” 

Se supune la vot completarea ordinii de zi şi se aprobă cu 12 voturi “pentru” 

din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.      

 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 12 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.      

 

 

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

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri 

proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2020, detaliate pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

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

Gongu Emanuel devenind hotărârea nr. 249 



7 
 

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

aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 a 

sumei de 15,53 mii lei pentru premierea echipei de baschet juniori U 18 – 

Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 – LPS Focșani, câștigătorii 

Campionatului României de baschet, ediția 2019-2020;  

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”Dacă la acest proiect sunt…” 

Domnul consilier Mihai Petruț: ”Vă rog să consemnați că nu particip la 

vot.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Înainte de a supune la vot acest proiect, 

dați-mi voie, în primul rând și în primul rând, cu deosebită plăcere și bucurie, să-l 

felicităm pe colegul nostru, domnul Mihai Petruț care este  antrenorul acestei echipe, 

o echipă extraordinară, care ne-a adus marea bucurie de a deveni campioni naționali, 

în Campionatul României, într-o perioadă extrem de dificilă pentru sportul 

românesc în general, dar iată că performanță nu ține cont de condiții, nu ține cont de 

faptul că în acest moment consilierii PNL nici măcar pentru acest lucru nu au putut 

să se deplaseze și să facă act de prezență fizică, nici măcar online, cu toate că ar fi 

avut această posibilitate, dar noi ne bucurăm și sperăm că focșănenii să înțeleagă că 

în continuare ne dorim să susținem sportul, să susținem performanța și dați-mi voie 

încă o data să-l felicit pe colegul nostru și să-i urăm mult succes în carieră și mult 

succes tuturor sportivilor din municipiul Focșani și județul Vrancea. Mulțumesc!” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  11 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 

o neparticipare la vot din partea domnului consilier Mihai Petruț,  devenind 

hotărârea nr. 250 
 

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

desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

municipiului Focșani; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”La acest proiect trebuie să faceți 

propuneri pentru comisie. Domnule Nistoroiu, vă rog.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: ”Domnule președinte propun pe 

domnul Mihai Nedelcu și pe domnul Radu Nițu. Mulțumesc!” 

 

 

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”Și pentru operativitate aș 

propune să alegem o comisie de numărare a voturilor propusă din 3 membri și vreau 
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să fac această propunere, doamna consilier Lupu Cătălina, domnul Ungureanu 

Daniel și domnul Mihai Petruț. Dacă sunt și alte observații? Dacă nu, supun la vot 

comisia. Vă rog să apăsați tasta.” 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor și se aprobă cu 12 voturi 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

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

Gongu Emanuel. 

 

           Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la H.C.L. nr. 155/28.06.2005 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Extindere cu 

12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

 

Se supune la vot proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 251 

 

          Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

„Racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare a imobilului din str. 

Prof. C. Stere nr. 81 din municipiul Focșani”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

Se supune la vot proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 252 

  

          Se prezintă punctul  6 de pe  ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru 

acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin 

extinderea sistemului de distribuție pentru alimentare cu gaze naturale a 

locului de consum din Str. Razoare Nr.FN”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  
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Se supune la vot proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 253 

  

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

modificarea anexei la HCL nr. 52/23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investiții: 

„Amenajare cu apă și climatizare Sere Mândrești, Municipiul Focșani”; 
                                                      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

Se supune la vot proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 254 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă Teatru”; 
                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

Se supune la vot proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 255 

  

          Se prezintă punctul  9 de pe  ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă Milcov”; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

Se supune la vot proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  11 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și 1 

neparticipare din partea domnului consilier Gongu Emanuel. 

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”Cineva a apăsat mai târziu.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Cine n-a votat? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnul Gongu, mai apăsați o dată.” 

Domnul Președinte de ședință Radu Nițu: ”Haideți să fim atenți ca să n-

avem…” 
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Se revine asupra votului și proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 256 

 

          Se prezintă punctul  10 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

37/202020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

  Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: ”Mulțumesc, domnule președinte, 

eu am un amendament cu 10 subpuncte…” 

AMENDAMENT – Proiect de hotărâre utilizarea excedentului bugetar al 

bugetului local; 

 

1. Se diminuează cu suma de 24,00 mii lei reprezentând credit bugetar, 

pentru obiectivul de investiții: ”Alimentarea cu apă și climatizarea Sere 

Mândrești”; 

2. Se diminuează cu suma de 24,00 mii lei reprezentând credit bugetar și 

credit de angajament, pentru obiectivul de investiții: ”PT faza unică DTAC 

+ PTH + DDE Reabilitare monument funerar Maior Gh. Pastia”; 

3. Se diminuează cu suma de 3,00 mii lei reprezentând credit bugetar și credit 

de angajament, pentru obiectivul de investiții: ”Documentație branșament 

și racorduri apă, canal WC-uri publice în Municipiul Focșani”; 

4. Se suplimentează cu suma de 70,00 mii lei reprezentând credit bugetar, 

pentru obiectivul de investiții: ”Instalații automate de udat spații verzi în 

municipiul Focșani”; 

5. Se diminuează cu suma de 9,00 mii lei reprezentând credit bugetar, pentru 

obiectivul de investiții: ”Branșament electric subteran pentru imobilul 

Staționar Câini fără stăpân și animale de companie”; 

6. Se diminuează cu suma de 2,00 mii lei reprezentând credit bugetar, pentru 

obiectivul de investiții: ”Documentație pentru sistemul video cu circuit 

închis în Piața Unirii și Grădina Publică”; 

7. Se diminuează cu suma de 5,00 mii lei reprezentând credit bugetar și credit 

de angajament, pentru obiectivul de investiții: ” Documentație branșament 

electric Calea Munteniei – amplasare cameră video”; 

8. Se diminuează cu suma de 4,00 mii lei reprezentând credit bugetar și credit 

de angajament, pentru obiectivul de investiții: ”Autoutilitară basculantă 

1+5 locuri TMA 3.5 to”; 

9. Se diminuează cu suma de 3,00 mii lei reprezentând credit bugetar și credit 

de angajament, pentru obiectivul de investiții: ”Autoutilitară basculantă 

1+2 locuri TMA 3.5 to”; 

10. Se diminuează cu suma de 3,00 mii lei reprezentând credit bugetar și credit 

de angajament, pentru obiectivul de investiții: ”Autoutilitară basculantă 

1+2 locuri TMA 3.5 to”; 
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Se supune la vot amendamentul domnului consilier Marius Iorga și  se aprobă 

cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius Eusebiu. 

  

Se supune la vot proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi împreună cu 

amendamentul și  se adoptă cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri  

Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică 

Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 

257 

 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexelor nr. 1 și 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; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 258 

 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea 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 numărul de 

personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Discuții? 

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

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 259 

 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de 
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personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 260 

 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de 

personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 261 

 

Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 din HCL nr. 144/2019 

privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 privind aprobarea 

participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 

autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, 

a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobarea a formei finale a 

acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în 

comun a unei achiziții publice ocazionale; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 262 

 

 

Se prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de trecere a unui teren în suprafață de 10000 mp din 

municipiul Focșani, identificat în T 80, P 424/1 din domeniul public al Județului 

Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, în vederea asigurării 

infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea coridorului Nord-
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Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea accesibilității 

rețelei de transport”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 263 

 

Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la 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 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 264 

 

Se prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui 

teren în suprafață totală de 8,75 mp. situat în Focșani, T 10, P%369, 370, 373, 

374, 376 către SDEE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 265 

 

Se prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind 

aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, 

Buzoi Dan, Ungureanu Daniel 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 
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Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 266 

 

  Se prezintă punctul 20 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind modificarea anexei la HCL nr.118/2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Refacere interioară și exterioară, refacere 

acoperiș corp A” Colegiul Național Al.I.Cuza, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Discuții? 

 

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

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 267 

 

  Se prezintă punctul 21 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului-

monument istoric ”Casa Eliade Holban”, cod VN-II-m-B-06473 din Focșani, 

str.Ștefan cel Marea nr.35, înscris în CF nr.58416, aflat în proprietatea 

doamnei Milea Maria; 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 268 

 

Se prezintă punctul 22 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificației bugetare aferente Bugetului Local al Municipiului Focșani pe anul 

2020; 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 269 

 

 Se revine la proiectul de la punctul 3 proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

municipiului Focșani. 
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 Domnul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian 

Corhană „distribuim buletinele de vot și vă rog să mergeți în cabina de vot pentru 

a vota.” 

 Domnul președinte de ședință Radu Nițu „ne exercităm dreptul acesta. Rog 

comisia să preia buletinele.” 

 Doamna consilier Cătălina Lupu „urmare a verificării s-au constatat 

următoarele: 

S-au repartizat un număr de 12 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- d-nul Nedelcu Mihai  12    0       0 

- d-nul Radu Nițu    12   0     0 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 3 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 270 

 

Domnul președinte de ședință Radu Nițu „doamnelor și domnilor consilieri 

ne pare rău că prietenii noștri din Consiliul Local, cei de la PNL, nu au fost prezenți 

astăzi. Ați observat că sunt proiecte importante pentru comunitate, pentru cetățenii 

municipiului Focșani. Mandatul nostru, a consilierilor este până pe 31 octombrie, 

deci trebuie să fim în slujba cetățeanului și după cum vedem unii înțeleg altfel 

această situație. Domnule Primar vă rog.” 

 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și eu 

vreau să mulțumesc tuturor consilierilor locali, colegi din PSD, din ALDE, 

independent, care de-a lungul celor 4 ani de mandat, au fost alături de noi, alături de 

echipa Primăriei municipiului Focșani și am reușit să ducem la capăt toate proiectele 

începute sau să începem foarte multe proiecte. Le mulțumesc încă o dată pentru tot 

ceea ce au făcut în acești 4 ani de zile. În continuare suntem deschiși dialogului, 

suntem aici pentru a primi opinii, pentru a primi critici, dar cred că cel mai bine ar 

fi ca aici în cadrul Consiliului Local să ne exprimăm opiniile pertinent, fără a mai 

avea acele exprimări de mahala ale unor colegi care iată și astăzi au înțeles că votul 

exprimat pe 27 septembrie de către focșăneni i-au legitimat să nu participe în 

interesul lor. Cu toate că mi-aș fi dorit să analizeze obiectiv fiecare din proiectele 

care au fost astăzi discutate în cadrul ședinței și să își dea seama că nu sunt făcute 

pe genunchi, sunt obiective importante de investiții pentru care ar fi trebuit să avem  

aprobări de indicatori tehnico-economici. Am avut inclusiv solicitarea unei 

suprafețe de teren de la Consiliul Județean, pentru a construi un terminal intermodal 

în partea de sud a orașului, este o condiție obligatorie pentru a accesa în continuare 

fonduri europene și eu îmi iau angajamentul în fața tuturor cetățenilor și în fața 
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dumneavoastră a consilierilor prezenți și a celor viitori că mă voi bate pentru binele 

focșănenilor indiferent de formula politică  în care se va constitui acest Consiliu 

Local începând cu data de 01 noiembrie.  

Evident este faptul că fiecare își dorește mai mult decât au vrut focșănenii, 

adică mă refer la partea din opoziție, rămâne de văzut cum se vor stabili ostilitățile. 

Eu îi invit pe toți să discutăm, să ne întâlnim, să analizăm toate proiectele care vor 

fi în beneficiul focșănenilor, să uităm ranchiunele și interesele personale pentru că 

aici am venit nu pentru a ne  rezolva problemele personale, ci pentru a rezolva 

problemele focșănenilor. 

Și fac o invitație pe această cale publică către toți liderii de grup, a tuturor 

formațiunilor politice care vor constitui Consiliul Local, începând cu data de 01 

noiembrie pentru a discuta modul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

începând cu data intrării în vigoare a mandatului și sper eu să nu avem aceeași 

surpriză neplăcută care am avut-o acum 4 ani de zile când s-a întârziat cu cel puțin 

o lună de zile consituirea Consiliului Local. Eu încă o dată vă spun multă sănătate 

și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi, timp de 4 ani de zile și sperăm 

ca și de acum încolo să colaborăm foarte bine. Vă multumesc!” 

Domnul președinte de ședință Radu Nițu „doamnelor și domnilor consilieri 

să-l felicităm pe domnul Primar pentru mandatul primit și să-i urăm putere de 

muncă, spre binele și realizărilor ce se vor face în municipiul Focșani. 

Drept pentru care declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare!” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETARUL GENERALAL 
    Radu Nițu                                             MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                             Eduard-Marian Corhană 

 

 

 

 

                 ÎNTOCMIT, 

Laura Tiron pag.  1-11  

Daniela Bobeică pag. 11-16 

 

    

 


