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ROMÂNIA 

    JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Focșani din 

data de 14 ianuarie 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 Maria Murgoci– Director Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei; 

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

calităţii; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector Serviciul administraţie publică 

locală, agricultură; 

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

agricultură; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate SA Focșani; 

 d-nul Cristian  Roşca – inspector Birou urmărire, încasare și executare silită; 

 Diana Cotea – inspector Birou agricultură ; 

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 d-na Ghiuță Carmen – Şef serviciu Juridic Contencios; 

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control al Primarului; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Stanciu Alexandru - inspector  Serviciul Certificate şi Autorizaţii 

Construcţii; 

 d-nul Ciobotaru  Mihail – Director Direcţia de Asistenţă Socială Focşani; 

La ședință mai participă cetățeni ai Municipiului Focșani, precum și 

reprezentanți ai mass-media locale.  

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Focșani: 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.464/2018 și a anexei la hotărîre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic de execuție pentru 
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realizarea obiectivului de investiții ” Construire gard împrejmuire și camere de 

luat vederi la Școala gimnazială Duiliu Zamfirescu, strada Tinereții nr.2.” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei laHotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.108/265/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de 

investiții:”Extindere Școala nr.10 ”Duiliu Zamfirescu” cu 8 săli de clasă, 

reamenajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la clădirea 

școlii și a sălii de sport”, din municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare. 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.3/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza strudiu de fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de 

finanțare la Autoritatea Fondului pentru Mediu pentru realizarea proiectului 

:”Amplasare, montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini 

electrice”, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL NR.245/2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru realizarea 

obiectivului de investițiii : ”Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu 

Focșani” – județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare. 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărîre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficare de ajutor social 

la nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2020. 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani. 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană deschide ședința 

extraordinară din data de 14 ianuarie 2020, ședință ce a fost convocată prin 

dispoziția nr. 11/10.01.2020, emisă de către primarul Municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă.  

Vă doresc La Mulţi Ani, un an cu sănătate, cu bucurii, cu linişte, cu pace! 

Vă informez că absentează 4 consilieri de la această şedinţă, respectiv doamna 

consilier Drumea Alina şi doamna consilier Dimitriu Ana-Maria şi doamna 
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consilier Lupu Cătălina şi domnul consilier Ionuţ Filimon. În sală sunt prezenţi 

17 consilieri locali din componenţa Consiliului Local Municipal Focşani. 

Apreciez  că este îndeplinită condiţia  prevăzută de art. 137, alin.1 din OUG. 57, 

privind aprobarea  Codului Administrativ.  

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

din 18 decembrie, când a avut loc ultima şedinţă a anului 2019.  

Anunţ prezenţa în sală a doamnei consilier Lupu Cătălina, modificând  şi 

numărul celor prezenţi, de la 17, la 18. Revenind  la procesul-verbal, dacă sunt 

observaţii pe marginea celor consemnate? Înţeleg că nu aveţi observaţii sau 

adăugiri la acest proces-verbal.” 

Se supune la vot procesul-verbal din data de 18 decembrie 2019 şi se 

aprobă cu 18 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, 

Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan .” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Vă mulţumesc 

pentru unanimitatea manifestată şi dau cuvântul domnului preşedinte de şedinţă.” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu::”Vă mulţumesc, 

domnule secretar! Bună ziua! Bună ziua, domnule Primar, stimaţi consilieri, 

stimaţi invitaţi! Bine aţi venit la prima şedinţă din acest an! Cu această ocazie 

daţi-mi voie să vă urez un sincer La mulţi ani, multă sănătate şi să avem parte de 

cât mai multe proiecte duse la bun sfârşit! Acestea fiind spuse, să începem ordinea 

de zi. Dacă sunt discuţii? Vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, vă mulţumesc, domnule 

preşedinte. Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, dragi colegi, vă 

mulţumesc că aţi dat curs invitaţiei noastre de a participa  astăzi la prima şedinţă 

a anului 2020 şi eu mă alătur urărilor transmise atât de preşedintele de şedinţă, 

cât şi de domnul secretar.  Să avem un an în primul şi în primul rând cu linişte, 

sănătate şi să îndeplinim pentru toţi focşănenii, care ne-au învestit cu încredere, 

să ducem la bun sfârşit proiectele începute şi să le continuăm  şi în mandatul 

următor, cei care sper eu să rămânem în continuare aici sau aşa cum a spus un 

coleg de-al meu la o ultimă întâlnire din anul 2019 “ să dea Dumnezeu să ne 

vedem şi la anul neschimbaţi!”. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun doar că, din 

motive tehnice, propun retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect, este vorba 

de proiectul nr.1.” 

           Se retrage de pe ordinea de zi proiectul nr.1: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.464/2018 

și a anexei la hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza Proiect Tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ” 

Construire gard împrejmuire și camere de luat vederi la Școala gimnazială 

Duiliu Zamfirescu, strada Tinereții nr.2.” 

                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Alte observaţii nu mai am de 

precizat. Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu::”Mulţumesc, 

domnule Primar. Atunci să supunem la vot ordinea de zi.” 

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 18 de voturi “pentru” din 

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

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

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan. 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu:”Timpul alocat 

pentru fiecare consilier.  Aş propune eu să fie de 1 minut. Dacă sunt alte 

propuneri?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”30 de secunde.” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu:”Dacă aveţi o 

propunere, vă rog s-o spuneţi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, domnule preşedinte. Bună ziua! 

Am o propunere, văd că anul începe bine, după cum spuneţi, de la 5 minute, s-au 

trecut la 2 şi acuma s-au trecut, s-a trecut la 1 minut. Nu mai scadeţi totuşi? 

Haideţi mai plusaţi, să staţi singuri, să vorbiţi singuri aici.” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu:”Da, mulţumesc, 

domnule consilier. Domnule consilier, gata!” 

Se supune la vot timpul alocat de 1 minut și se aprobă cu 12 voturi pentru 

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

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

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

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

Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel 

Bîrsan. 

Se prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr.108/265/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza 

studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții:”Extindere Școala nr.10 

”Duiliu Zamfirescu” cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare, 

realizare termosistem pe exterior la clădirea școlii și a sălii de sport”, din 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 18 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

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

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-

Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre 

Alin, Costel Bîrsan, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 1. 
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Se prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.3/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza strudiu de 

fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de finanțare la Autoritatea 

Fondului pentru Mediu pentru realizarea proiectului :”Amplasare, montare 

și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice”, cu 

modificările și completările ulterioare. Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog domnule consilier Buzoi.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Am și eu o întrebare. Am pus-o și atunci 

când a mai fost acest proiect. Dacă cumva se știe câte mașini electrice avem în 

oraș? Tot facem stațiile măcar să știm câte avem, dacă sunt, dacă există? Am 

întrebat. Bănuiesc că la taxe și impozite este o evidență, pentru că acestea nu 

plătesc impozit.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Sunt și taxiuri și mașini personale, 

un număr exact se găsește.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Deci câte sunt?” 

Domnul Măgdălin Adrian – Serviciul Investiții: ”58 de autoturisme....” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu: „Dacă mai sunt 

discuții?” 

Nu mai sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 18 voturi pentru din 

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

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

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 2. 

Se prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL NR. 245/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici și a Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de 

investițiii: ”Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani” – județul 

Vrancea, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Aș vrea să întreb câte 

studii de fezabilitate, dacă se știe, dacă se cunoaște, câte studii de fezabilitate        

s-au făcut și s-au plătit până acum pentru reabilitarea Parcului Bălcescu? 

Mulțumesc.” 

Domnul Adrian Măgdălin – Serviciul Investiții: „Bună seara. Studii de 

fezabilitate aferente acestui proiect a fost unul singur, care s-a actualizat. Acum 
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s-a efectuat proiectul tehnic pe baza studiului de fezabilitate iar în proiectul de 

hotărâre s-au actualizat liniile bugetare din cadrul devizului general și s-au 

repoziționat funcție de cheltuielile stabilite prin proiectul tehnic. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc domnule președinte. Eu 

văd, pe acest proiect de hotărâre este modificarea unei hotărâri 245/2009. Un 

studiu de fezabilitate, din cunoștințele mele, sper că nu greșesc, e valabil un an 

de zile cu prelungire maxim 2 ani. Deci din 2009 până acum a fost doar un studiu 

de fezabilitate plătit?” 

Domnul Adrian Măgdălin- Serviciul Investiții: „Studiul de fezabilitate 

are o valabilitate de 5 ani. La data de 2009 s-a inițiat proiectul inițial, studiul de 

fezabilitate a fost întocmit mai târziu, iar acum s-au actualizat indicatorii pe baza 

proiectului tehnic întocmit pe baza studiului de fezabilitate.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:„ Mulțumesc. ” 

Domnul Adrian Măgdălin- Serviciul Investiții: „Denumirea proiectului 

de hotărâre este păstrată de cum s-a dat inițial în 2009. ” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu: „Dacă mai sunt 

discuții. Domnule Secretar vă rog să consemnați că nu particip la vot. ” 

Nu sunt alte discuții. Se supune la vot proiectul și cu 17 voturi pentru din 

partea domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, 

Costel Bîrsan și o neparticipare din partea domnului consilier Alexandru 

Nistoroiu, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 3. 

Se prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi proiect de hotărîre privind 

aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă prestate de persoanele beneficare de ajutor social la nivelul 

Municipiului Focșani, pentru anul 2020. Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Doar o întrebare scurtă. 

Dacă se cunoaște câte persoane beneficiază de ajutor social în Municipiul 

Focșani? Aș vrea să știu dacă este posibil. Mulțumesc.” 

Domnul Mihail Ciobotaru - Director Direcția de Asistență Socială 

Focșani: „Deci, la nivelul Municipiului Focșani, sunt 130 de persoane 

beneficiare de venit minim garantat, din care 39 sunt apte de muncă. Acestea sunt 

confirmate la muncă de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a 

Municipiului Focșani.” 

Nu sunt alte discuții. Se supune la vot proiectul și cu 18 voturi pentru din 

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

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

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 
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Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, 

Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 4. 

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

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr.509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

deszăpezire în Municipiul Focșani. Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

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

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu 

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

Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan  

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 5. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost doar o eroare materială 

și a trebuit îndreptată printr-o hotărâre.” 

Președintele de ședință domnul Alexandru Nistoroiu: „Ordinea de zi 

fiind epuizată declar ședința închisă. Vă mulțumesc.” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL   AL 

Alexandru Nistoroiu                                       MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                     Eduard Marian Corhană 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

                                                               Laura Tiron pag. 1-4 

        Diana Mocanu pag.  4-5 

                                                                Daniela Grozavu pag. 5-7 

                                                                                                                         


