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                 R O M A N I A       
         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI        

          CONSILIUL LOCAL                    
    

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

din 13 martie 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. 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „vă rog 

să-mi permiteți să deschid ședința și să vă anunț faptul că astăzi: 13 martie 2020, ne 

aflăm într-o ședință extraordinară, convocată cu caracter de ședință de îndată, în sală 

sunt prezenți 15 consilieri, absentând doamnele consilier: Alina-Ramona Drumea, 

Valerica Bojoaică și Lauriana Ailincuței, precum și domnii consilieri: Mihai Nedelcu, 

Ionuț Filimon și Dumitru-Corneliu Gheoca. 

15 consilieri locali, suficienți și în număr mai mare decât minimum prevăzut de 

art.137, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.57. 

Vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal pe care l-am terminat, 

întemeiat sau fundamentat, acum 45 de minute. E vorba de ședința de Consiliu Local 

de aseară, când am fost într-o ședință extraordinară. Procesul verbal este oglinda celor 

discutate și consemnate la ședința de ieri, ședința din 12 martie 2020. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate? 

Da, îmi cer scuze, legiuitorul ne obligă ca de la ședință la ședință să prezentăm 

procesul verbal.  

Dacă are importanță, aseară după ședința de Consiliul Local a avut loc o ședință 

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, începând cu ora: 17, care s-a terminat 

undeva în jurul orei 19, după aceea ne-am apucat să lucrăm, să zic, Hotărârea adoptată 

în cadrul acestui Comitet și în același timp să facem și procedura.  

Motivat de faptul că în urma transmiterii Hotărârii adoptată de către Comitetul 

Local, Direcția de Asistență Socială a venit cu propuneri.  

Acesta este motivul pentru care vom discuta dar, cred că menirea mea se oprește 

aici doar, vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal. 

Dacă sunt observații pe marginea materialului, așa cum l-am transmis? 

Discuțiile mari au fost doar pe proiectul cu Ateneul, celelalte au trecut fără 

discuții, ca să fac un rezumat …  

Eu îmi fac datoria să … știu … eu îmi fac datoria să vă spun că am reușit, atât 

cât am reușit, dacă dvs. aveți o altă opinie, se va consemna. Putem să considerăm că 

această ședință cu caracter de îndată ne forțează pe toți să luăm ... ședinței, mă rog, 

măsuri ca fiind un caracter special … dacă …da, și am spus la începutul ședinței că, 

Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare sau extraordinare. Caracterul de îndată 

rezultă doar cu privire la convocare, da. Acesta este motivul pentru care astăzi, pentru 

astăzi am convocat, dacă are importanță, în timp Consiliul Local a mai fost încercat să 
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zic, atunci când am avut gripa aviară am făcut ședință de îndată, atunci când am avut 

suspiciunea de rabie, la fel am făcut.  

E vorba de celelalte mandate. Să dea Dumnezeu să fie asta ultima ședință a 

Consiliului Local municipal cu privire la caracterul de îndată când se adoptă măsuri cu 

caracter de urgență. 

Așadar, cu privire la procesul verbal, considerați că este mai corect să-l lăsăm 

pentru următoarea ședință ? 

Dacă aveți alte opinii, sau dacă vreți să votați „pentru”, vă rog. 

Cine este „pentru” ? Împotrivă ? Abțineri ? …  

Am înțeles, se consemnează că șase persoane se „abțin” la a aproba acest proces 

verbal, respectiv, doamnele consilier: Ana-Maria Dimitriu,   Laura-Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Neculai Tănase, Alin-Claudiu Dobre, Dan Buzoi, Costel 

Bîrsan, diferența până la cincisprezece au votat „pentru”. Vă mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință”. 

 

    La şedinţă participă: 

 

-  d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  

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

-  d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

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

- d-nul Dan Grigoraș - Director Direcția Relații interne și internaționale; 

- d-nul Viorel Dumitru – Compartiment Administrativ ; 

- d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Nicolae Georgian – Şef Serviciul voluntar pentru urgenţe; 

- d-nul Costică Feraru – inspector Compartiment Protecție Civilă ; 

- d-nul Vasile Isticioaia – consilier Cabinet Primar ; 

- d-nul Mihai Ciubotaru - Director Direcţia de Asistenţă Socială Focşani; 

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

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Alexandru Nistoroiu: ”Bună ziua, mulțumesc 

domnule Secretar. Bună ziua domnule Primar, stimați consilieri, stimați invitați, bine 

ați venit la ședința, să zic de îndată care s-a anunțat. 

Dacă sunt discuții. Domnule Primar, nu.  

 

Atunci, dau citire proiectul ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020”. 

 

Se supune la vot ordinea de zi şi se  aprobă cu 15 voturi „pentru”. 

 

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

repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 69.  

 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Alexandru Nistoroiu: „Vă mulțumesc. Ordinea 

de zi a fost epuizată. 

 

 Domnul consilier Alin-Claudiu Dobre: „Domnule Primar, am depus ieri două 

adrese, ce privesc măsuri suplimentare de combatere a coronavirus. Una era pentru 

informarea cetățenilor, mai exact, lipirea la ușile de bloc a măsurilor luate de autorități, 

proceduri de autoizolare, telefoane utile, ș.a.m.d. și una din ele pentru operatorii 

economici.  

Din câte am înțeles, dvs., Primăria a trimis o înștiințare către operatorii 

economici de alimentație publică și transport de persoane mă interesează mai întâi ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule consilier noi am adoptat 

de la apariția acestei epidemii, două hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență în care s-au dispus foare clar ce măsuri trebuie să ducem la îndeplinire mai 

ales, având în vedere și hotărârile luate la nivelul național. Cele care au fost luate, bune, 

rele, cum au fost luate asta este situația. 

Noi ne-am făcut datoria, am transmis obligațiile, atât către operatorii privați cât 

și operatorii publici de transport, atât către instituțiile publice cât și către toate unitățile 

de comercializare a produselor alimentare și numai, și către toate unitățile de 

alimentație publică, acele informații, atât către ... cât și către operatorii de taxi-uri, de 

taximetre, pe de o parte.  

Pe de altă parte, încă de la apariția primelor semnale am făcut o campanie prin 

care am transmis tuturor Administratorilor Asociațiilor de blocuri, am transmis acele 

afișe pentru a fi puse la loc vizibil, la aviziere în toate blocurile și în toate incintele de 

scări. 

Această acțiune s-a făcut în directa supraveghere a Corpului de Control și a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, inclusiv cu colegii din cadrul Primăriei 

municipiului Focșani. Știu că dumneavoastră spuneți că nu s-au făcut. Noi ne-am dus 

direct cu ele și avem procesele verbale cu liste de predare-primire către administratorii 

asociațiilor de blocuri ...  

S-au finalizat de o saptamână aceste acțiuni de promovare, inclusiv au fost 

afișate. Noi am transmis aceste afișe inclusiv în hipermarketuri, marketuri și peste tot, 

le-am afișat peste tot, inclusiv am făcut postările pe toate căile de comunicare, am făcut 

comunicate de presă, am făcut tot ce ține de noi pentru a informa cetățenii cu privire la 

măsurile ce trebuiesc luate în această perioadă. Toate măsurile care au fost transmise 

de către Comitetul Județean de Situații de Urgență au fost îndeplinite, inclusiv punerea 

la dispoziție a unui centru de carantină pentru care nici la această oră, adică ieri la ora 

15,00 deși erau de 18 ore cetățenii carantinați, nu se știa și nici la acest moment la nivel 

național, dacă mă întrebați pe mine nu sunt luate măsuri clare și de aceea trebuie să vă 

convocăm astăzi într-o ședință a Consiliului Local al municipiului Focșani pentru că 

nu există nici un act normativ la nivel național care să reglementeze modul de 

funcționare a acestor centre de carantinare. Și vorbim aici de foarte multe detalii care 

nu au fost luate în calcul. Cine asigură hrana? Cine asigură curățenia? Pentru că se 
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presupune că spațiul respectiv este un spațiu închis, este un spațiu în care pot intra doar 

persoane specializate care să facă curățenie. Cine preia deșeurile produse de aceste 

persoane? Cine le asigură strictul necesar, reprezentând atât obiecte de igienă 

corporală, cât și îmbrăcăminte și alte? Sunt foarte multe detalii la care nu am avut 

răspuns și a trebuit noi aseară în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență să adoptăm o hotărâre prin care stabilim și o aveți anexată la proiectul hotărârii 

de astăzi, care l-ați aprobat și vă mulțumesc că l-ați aprobat prin care am stabilit noi, 

așa cum am considerat că trebuie făcut normal să suportăm în primul rând din fondul 

de rezervă pentru Situații de Urgență contravaloarea alimentației, asigurarea 

alimentației persoanelor cazate în spațiile special amenajate destinate carantinei pe de 

o parte și a  apei necesare, iar toate celelalte cheltuieli să fie suportate de către Direcția 

de Sănătate Publică deoarece dumnealor au luat în gestiune clădirea în care se 

organizează carantina. Noi asigurăm inclusiv paza acelui obiectiv prin lucrătorii 

Poliției Locale, am stabilit foarte clar și niște reguli acolo. Vreau să vă spun că din 

păcate nu s-a întâmplat să se respecte întrutotul recomandările venite de la Comitetul 

Național pentru Situații Speciale de Urgență și vă dau câteva exemple: din spusele 

lucrătorilor de la Poliție, au intrat acolo persoane care nu au fost avizate de DSP, au 

intrat și au ieșit, să ne înțelegem, au luat inclusiv hainele celor carantinați pentru a fi 

spalate acasă, au venit și le-au adus diverse alte alimente care nu sunt prevăzute, adică 

gen cafea, gen țigări și alte cele necesare. Crucea Roșie, mulțumim pe această cale, a 

încercat să le pună la dispoziție tot ceea ce era de pus la dispoziție. Vreau să vă spun 

că miercuri seara când am fost informați că sosesc primele persoane ce urmează a fi 

carantinate, nimeni nu știa ce trebuie să facă. Comitetul Județean pentru Situații de 

Urgență nu se întrunise. Nu s-a dat nici o dispoziție la nivel național, nu exista nici o 

reglementare clară în care să știm fiecare dintre noi, autorități publice locale sau 

deconcentrate, ce au de făcut și din inițiativă, am spus, nu putem lăsa oamenii flămânzi. 

Am vorbit cu colegii de la Direcția de Asistență Socială s-au preparat 16 porții de 

mancare pentru seara de miercuri și pentru micul dejun de joi dimineața în speranța că 

joi dimineață vom avea un cadru normativ care să ne permită să stabilim aceste reguli. 

Iată că nu am avut. La ora 15,00 am fost convocați într-o ședință a Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență în care vă spun sincer, nu se prevedea absolut nimic în 

proiectul de hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ce se întâmplă 

cu persoanele carantinate. La insistență mea după o oră l-am lămurit pe dl. Prefect că 

trebuie introdusă și o prevedere legată de persoanele aflate în carantină. Dumnealui 

susținea sus și tare că neavând o dispoziție clară venită de la Ministerul Afacerilor de 

Interne sau de la Guvernul României nu poate să decidă nimic în acest sens, nici măcar 

un preț maximal sau o valoare maximală al costului alimentației acestor persoane pe 

zi, de aceea aseară în ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență  am stabilit, 

având ca reper prețul maximal pentru persoanele cazate în Caminul pentru persoane 

vârstnice de 16,5 lei/zi hrană, am stabilit 25 lei/persoană/zi în care sunt incluse inclusiv 

vesela, pahare de unică folosință și 2 l apă. Și vreau să vă spun că dl. director Feroiu 

ne-a atras atenția că nu avem garanția dacă va fi acoperitoare această sumă, deoarece 

prețurile în ultima perioadă a materiilor prime pentru prepararea hranei au explodat, în 

contextul actual de criză. Și totuși am rezolvat și această problemă, astăzi au avut masă 

și începând de astăzi acei cetățeni care sunt în carantină au masă.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „d-le Primar în situația în care acest 

Coronavirus se extinde și situația de față se agravează, ce măsuri aveți în vedere 

dumneavoastră pe viitor?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „în primul și primul rând, da, noi 

decidem pe plan local, dar trebuie să decidem raportat la deciziile care se vor lua la 

nivel national, sper să aibă cine să le ia, că văd că, în acest moment cei care ar trebui 

să guverneze această țară se gândesc la jocuri politice, nu fac ceea ce este de făcut 

pentru cetățenii României.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ce facem noi aici?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ne preocupăm îndeaproape de 

nevoile cetățenilor și de a lua cele mai drastice măsuri. Acum două săptămâni, când eu 

am spus că, dacă apare un bolnav de coronavirus, închid orașul, n-am spus-o 

întâmplător. Am spus-o ca să trag un semnal de alarmă, că la nivelul național, nu s-au 

luat cele mai riguroase măsuri și cele mai rapide măsuri. Și nici acum nu sunt luate. 

Drept dovadă, că nici la acest moment, nu avem un act normativ care să reglementeze 

modul de alocare a sumelor pentru persoanele aflate în carantină.  

Vreți să vă spun că ieri, în ședința de Comitet Județean pentru Situații de 

Urgență, m-a sunat de la ISU, cu toate că era domnul colonel Chiscop în ședință, m-a 

sunat de la ISU să mă întrebe dacă avem cumva autobuze să le punem noi la dispoziție 

să aducă persoanele din vamă? Deci nici la acest moment nu se știe cum se procedează 

cu persoanele care intră în țară?  

Astăzi, am avut situația la Serviciul de impozite și taxe, de lângă Vamă, o 

persoană a venit și a declarat că pe 8 martie a venit din Italia, de la Roma. Persoane 

deci iată care merg pe stradă, vin din Italia și n-au declarat la Vamă probabil corect de 

unde au venit, și în acest moment sunt liberi și circulă pe stradă, fără să fie măcar izolați 

la domiciliu. Sau persoanele care au fost izolate la domiciliu nu se știa cine trebuie să 

îngrijească de ei. Sunt persoane, care nu au aparținători și la care nu are cine să le ducă 

strictul necesar, o apă, o pâine, strictul necesar să-l ducă acasă.... și când am avut o 

discuție cu o persoană de acest fel, care era izolată acasă, la domiciliu mi s-a spus: 

 Domnule, nu am pe nimeni aparținător, trebuie să ies în oraș, să-mi iau o apă, 

să-i iau o pâine. Și-n acel moment, imediat am convocat ședința extraordinară a 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență și am stabilit ce se întâmplă cu aceste 

persoane. Prin Direcția de Asistență Socială se face o anchetă telefonică cu fiecare din 

cei care erau izolați, la vremea respectivă. Noi nici  n-aveam lista celor care erau izolați 

la domiciliu, de la Direcția de Sănătate Publică, ca să ne înțelegem cât de bine 

funcționează comunicarea între instituții. Am solicitat urgent lista cu persoanele izolate 

la domiciliu, le-am cerut să ni se pună la dispoziție. În baza Hotărârii Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență, s-a stabilit că Direcția de Asistență Socială face această 

anchetă. În situația în care din anchetă rezultă că nu au aparținători sau alte persoane, 

care să le procure minimul necesar, noi împreună cu voluntarii de la Crucea Roșie vom 

face aceste servicii. 

Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi domn Primar, cine totuși ar trebui să 

se ocupe de ce se întâmplă în municipiul Focșani? Nu Primăria?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, domnul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuie să vină cineva din afară?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu trebuie să vină nimeni din afară. 

Există un Comitet Județean pentru Situații de Urgență, care trebuie să fie gestionat de 

un prefect. Prefectul dumneavoastră de la PNL, care nu știe nimic. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, asta-i problema dumneavoastră 

în momentul de față?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, este problema locuitorilor din 

județul Vrancea și din municipiul Focșani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu văd că dumneavoastră ați trecut de la 

niște chestii normale, omenești... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am luat cele mai urgente măsuri.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Toată lumea trebuie să se implice și 

dumneavoastră ați trecut pe politică acum.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă vreți să vă spun Hotărârea 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Chiar nu este de glumă cu coronavirusul 

ăsta. Nu mai bateți câmpii. Că nu trebuie să vină nimeni din afară... Vreți să vină 

Guvernul aici la Focșani ca să facă ceea ce trebuie făcut?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, domnul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Discutăm niște chestii... Haideți domnule... 

dacă vreți să vorbiți, cereți-vă cuvântul! A intrat coronavirusul în dumneavoastră? Stați 

domnule liniștit acolo. Vorbiți după ce termin eu de vorbit. Păi da... Ce ați făcut?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule președinte PNL, 

Municipiul Organizația Focșani...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă rog să nu facem politică acum. Este o 

chestiune mult prea importantă, ca să facem politică.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră ne-ați chemat să facem 

politică aici? Haideți să luăm măsurile care trebuie luate.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Eu v-am chemat doar ca să 

aloce această sumă. Este rezultatul măsurilor luate de către mine în calitate de 

președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Da? Și am alocat această 

sumă pentru a rezolva problema care nu s-a stabilit la nivel national, domnilor. Sunteți 

conștienți? Nu este un caz izolat. Domnilor, în calitate de… Ascultați-mă! Îmi dați voie 

să vorbesc? Domnilor, eu sunt președintele Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență a municipiului Focșani. În situația în care, apare o situație cu caracter izolat, 

doar în municipiul Focșani, sunt singura persoană care trebuie și sunt responsabil. În 

contextual actual, când este o situație la nivel mondial, nu la nivelul municipiului 

Focșani, toate deciziile trebuie luate centralizat pe fiecare stat în parte, de la președinte 

în jos.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vreți să vină Trump aici?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu să vină Trump. Ce să caute 

Trump aici? Sunteți... Iar delirați domnule. Domnilor, la nivel național, ar fi trebuit 

Guvernul să stabilească niște reguli clare cu ce se întâmplă. Care sunt alea stabilite, 

doamnă? Spuneți-mi și mie care sunt alea. S-a stabilit limita maximă a cheltuielilor? 

S-a stabilit cine suportă aceste cheltuieli? ” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuie să facem ce avem de făcut și să nu 

mai ridicăm tonul. Pentru ce? Credeți că se rezolvă ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, eu am stabilit, dar văd că 

dumneavoastră spuneți că nu se face.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar cine a spus că nu se face domnule?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi văd că dumneavoastră spuneți. 

Da. Și eu v-am spus ce aveam în vedere.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră aveți căști în urechi? 

Sunteți în altă ședință? Aveți căști în urechi ” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: Dacă îmi dați voie, domnule 

președinte!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, în orice caz văd că în continuare 

transformați în politică. Nu, eu vă spun că la nivel național nu s-au luat toate măsurile 

necesare cu privire la gestionarea acestei situații. Punct. Sunt foarte revoltat. Ştiţi 

dumneavoastră că în acest moment...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mergeţi la izolare dacă nu faceţi faţă.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu sunt, fac faţă foarte mult. Domnilor, 

doamna consilier, domnilor, ştiţi ce caz există acum între persoanele cele izolate, în 

carantina?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Spuneţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…că este un cetăţean care a venit cu soţia 

decedată şi el stă în carantină şi soţia decedată este în camera mortuară şi nu poate să 

şi-o…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, problema este alta, trebuia să i se spună 

de către Ministerul Afacerilor Externe, domnule nu ai voie să părăseşti ţara, Italia, 

pentru că dacă ai părăsit-o, stai în carantină şi nu vei mai putea participa la funeraliile 

soţiei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…poţi să vorbeşti cu fiecare…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, s-a adresat Ambasadei şi Ambasada n-a 

ştiut ce să-i spună, am stat de vorbă personal. Da, este Ambasada vinovată pentru că 

nu ştie ce are de luat, ce măsuri. Cum? Că iată că a ajuns în curtea noastră şi trebuie 

noi să ne ocupăm de chestiunea asta.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, evident şi 

normal ca dumneavoastră, ca Primar al Municipiului Focşani, să vă ocupaţi 

îndeaproape de problemele apărute în U.A.T-ul dumneavoastră. Secretariatul General 

al Guvernului, dacă urmăriţi, pentru că sunteţi Primar şi totuşi ar trebui să vă intereseze, 

într-adevăr prin Managementul Situaţiilor de Urgenţă, precum şi a Hotărârilor 

Comitetului Naţional Pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a dispus ca fiecare Primar să 

fie răspunzător de ceea ce se întâmplă în U.A.T-UL dumnealui şi mai mult decât atât, 

dacă mă ascultaţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă auziţi vorbind?” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Este de râs, nu?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi domnule, astea sunt…” 
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Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Este de râs? Vă arde de râs? Deci 

vă arde de râs, nu?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnilor…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Este evident…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi doamnă că săriţi calul.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dacă îmi daţi voie…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Aţi văzut proiectul de hotărâre pec are nu      

l-au aprobat nici acum, că le e frică. Fug de răspundere, îşi dau demisia din premier 

desemnat…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu v-am întrerupt…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi doamnă…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Eu nu v-am înterupt…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunteţi penibilă…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Eu nu v-am întrerupt…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu înţelegeţi nimic din tot ce se întâmplă. N-

aţi gestionat niciodată situaţii de urgenţă.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Eu nu v-am întrerupt, măcar 

aveţi decenţă…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu am experienţa situaţiilor de urgenţă, 8 ani 

de zile…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Aveţi decenţă? Vorbiţi de 

coronavirus.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…am inclusiv cursuri pentru aşa ceva şi ştiu 

ce am de făcut.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Da, dumneavoastră înscrieţi-vă 

la cuvânt…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi şi atunci ce îmi spuneţi mie că nu fac, ce 

îmi spuneţi mie .ce trebuie să fac?” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, fiecare U.A.T 

are un fond de rezervă pentru cazuri extreme. N-o să vină Guvernul să vă spună “ 

alocaţi 3 lei din fondul de rezervă”. Ce este aşa de ilogic?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ce vorbiţi domnişoară? Domnişoară habar 

nu aveţi de situaţii de urgenţă.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră nu aveţi habar. 

Se vede că nu ştiţi să gestionaţi această problemă.” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Să ne imputaţi voi banii.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În 2012, vă reamintesc, stimaţi colegi, 

domnule consilier, în 2012, vă reamintesc, eram subprefect şi ştiu exact cum s-au 

gestionat situaţiile de urgenţă, da? Şi am experienţa necesară, 4 ani de subprefect a 

însemnat foarte multă experienţă pentru mine în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi vă 

dau un exemplu, ce s-a întâmplat…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Vă referiţi la conserve?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule, 2005 era treaba cu, conservele, 

domnule, da, vă aduc aminte şi de chestiunea asta. Eu vă aduc la cunoştinţă un aspect. 

Cu toate hotărârile Comitetului Naţional Pentru Situaţii de Urgenţă…” 
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Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă atrag atenţia să nu mai 

ţipaţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vorbesc mai tare că sunt revoltat…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”N-avem probleme, vă auzim. N-

avem probleme de O.R.L.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu v-a spus nimeni că nu v-aţi făcut treaba. 

N-a spus nimeni absolut nimic. Dumneavoastră vreţi să faceţi politică?.....să ne apucăm 

de treabă…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Bine, domnule consilier.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar şi să ştiţi că nu 

este epidemie, este pandemie, da, declarată de O.M.S., da? Dacă nu ştiţi nici asta…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, ordinea de zi a fost 

epuizată. Declar şedinţa închisă. Mulţumesc!” 

 

 

 

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

                                                                                        Eduard Marian Corhană 

 

 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

Cecilia Trufă pag.  1 – 3     

Daniela Bobeică pag. 3 – 5  

Ramona Țîru pag. 5 – 7  

Laura Tiron pag.  7 – 9  

 


