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R O M A N I A 

    JUDEȚUL VRANCEA 

   MUNICIPIUL FOCȘANI 

     CONSILIUL LOCAL 
 

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

din 17 septembrie 2020 

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

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

municipiului Focşani, în sistem on-line. 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani, deschide şedinţa extraordinară din 20.08.2020, şedinţă convocată prin 

dispoziţia d-nului Primar nr.669/11.09.2020. 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani: „După parcurgerea ședințelor de comisii de specialitate am constatat că 

toți cei 20 de consilieri locali au fost prezenți la comisii, obligația mea este să fac 

apelul pentru ședința ordinară.  

Se face apelul. 

În urma apelului reiese ca sunt prezenți 20 de consilieri locali, drept pentru 

care consider că este îndeplită condiția prevăzută de art. 137, alin.1 din Codul 

Administrativ. 

O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul-verbal al ședinței 

ordinare din 27 august 2020.  

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate, sugestii sau alte 

propuneri. 

Constat că nu sunt. Supun la vot aceast proces verbal.  

Se supune la vot procesul-verbal din 20.08.2020 și se aprobă cu 20 de voturi 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița-Elena, 

Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și 

Ungureanu Daniel. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani:  

„Vă mulțumesc pentru încrederea acordată acestui material și nouă ca și 

aparat implicit, consider că acest proces-verbal a fost aprobat. 

Înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință, vă rog să-mi 

permiteți să fac câteva divagații pe marginea activității pe care ați desfășurat-o în 

cadrul acestui Consiliu Local. Aș dezvolta doar trei componente dar ca importanță 

… la sfârșitul acestui mandat au fost aprobate 2238 de hotătâri.  2238 de hotărâri, 

din care doar una a fost revocată pentru că a fost apreciată ca fiind ca nelegală din 

partea Instituției Prefectului, și vă amintiți, sau vă amintesc că e vorba de 

hotărârea prin care s-a aprobat reorganizarea Ateneului. 
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Au mai fost două hotărâri de Consiliu Local care au comportat discuții 

referitor la redevența de la ENET și o poveste care s-a finalizat după câteva ședințe 

cu încredințarea către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a spațiilor care 

făceau obiectul proiectului PIDU așa cum îl denumeam noi. 

În fine, eu cred că în toată această perioadă aceste hotărâri sunt rodul muncii 

unui aparat de specialitate și a dvs. implicit prin votul final. În același timp trebuie 

să vă spun, dacă nu ați făcut-o până acum, dar sunt convins că știți, ați derulat 

peste o sută cincizeci de milioane de Euro pe care i-ați direcționat așa cum s-au 

propus sau cum v-ați dorit în urma ședințelor de Consiliu Local. 

150 milioane de Euro vorbesc, o sumă pe care nu pot să apreciez dacă este 

mare sau mică dar, pot să vă spun un singur lucru, și o fac în cunoștință de cauză, 

nici unul din consilierii locali care au activat sau care activează în acest mandat 

nu a trebuit să dea o explicație în fața organelor de poliție sau a altor instanțe 

pentru modul în care au gândit,  aprobat sau s-a justificat cheltuirea acestor bani. 

Din punctul meu de vedere vă mulțumesc pentru încrederea acordată și dau 

cuvântul domnului Președinte de ședință pentru a intra în ordinea de zi. Vă 

mulțumesc”. 

 La şedinţă participă: 

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

- d-na Carmen Grosu – Director Executiv – Direcția Economică; 

- d-na Poieană Simona - Şef Serviciu buget, contabilitate; 

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

agricultură; 

- d-na Oana Amăriuței –Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate ; 

- d-nul Marian Mihu - Inspector Compartiment informatică 

- d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul 

proiectelor și investițiilor; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Adrian Măgdălin – Șef Birou Investiții; 

- d-na Alina Gîrleanu – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină 

Şcolară Focşani; 

- d-nul Viorel Paizan – Profesor; 

- d-nul Alin-George Moldoveanu – Campion Olimpic la tir; 

- d-nul Corneliu Ion – Antrenor Emerit. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

Secretar. Bună ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, stimați invitați ai mass-media. 

Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde 17 puncte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de Cetățean de 

onoare al Municipiului Focșani, domnului antrenor emerit de tir Corneliu Ion;  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1” 
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3. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară 

a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10” 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară 

a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13” 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Creșei nr. 1” 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară 

a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea 

locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de 

agrement” 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Crearea unui 

Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și 

sociale”;  

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea  

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 37/2020 privind aprobarea 

utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului local  rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar a anului precedent;  

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale din municipiul Focșani 2021-2023;  

10. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric  “Casa Macridescu”, cod LMI VN-

II-m-B-06415 din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 4, înscris în CF nr. 52566 

Focșani, aflat în proprietatea doamnelor Daniela Raemy-Carnabel și Claudia 

Cezarina Constantinescu;  

11. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL 

situate în Focșani, solicitat de titularii contractelor de închiriere, în conformitate 

cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe 

sociale cu chirie domnului Brîndușescu Răzvan, în baza prevederilor Legii 

locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

13. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru 

domnul Spiridon Dorel din imobilul situat în Focșani, strada Constantin 

Dobrogeanu Gherea nr. 6, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul 

locativ de stat situată în Focșani, Aleea Echității nr. 23, bl. P2, ap. 2, către 
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domnii Mîndroiu Maria și Mîndroiu Cristian în baza prevederilor Decretului-

Lege nr. 61/1990 cu modificările și completările ulterioare;  

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei  nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 24/203/2012, privind aprobarea 

constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

acesteia cu modificările și completările ulterioare; 

16. proiect de hotărâre privind  aqprobarea raportului informării și 

consultării publicului nr. 49553/04.06.2020 privind documentația P.U.Z. și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Elaborare PUZ – consolidare, extindere 

și mansardare locuință existentă” – Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, 

T. 34, P. 2197, nr. cad. 59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în suprafață 

de 159,0 mp;  

17. proiect de hotărâre privind  alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focşani pentru luna octombrie 2020;  

Înainte de a intra în ordinea de zi aș dori să întreb dacă mai sunt și alte 

proiecte în completare. Vă rog domnule Primar”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Bună ziua doamnelor și 

domnilor, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-media locală.  

În completarea ordinii de zi de astăzi, propun următoarele proiecte : 

1. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor 

cadastrale pentru apartamentarea unui număr de 7 blocuri de locuințe pentru 

tineri destinate închirierii-ANL- din str.Pinului nr.1-7, Municipiul Focșani, 

județul Vrancea; 

2. proiect hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focșani pe anul 2020; 

3. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei 

Sf. Ioan Botezătorul; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul 

locativ de stat situată în Focșani, str.Gheorghe Asachi nr.3, bl.3, ap.12, către 

domnii Lepădatu Camelia Gina și Lepădatu Dorică în baza prevederilor 

Decretului – Lege nr.61/1990 cu modificările și completările ulterioare; 

5. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului-monument istoric ”Casa Zaharia”, cod LMI VN-II-m-

B-06403 din Focșani, str.Simion Bărnuțiu nr.13, înscris în CF nr.66314 

Focșani, aflat în proprietatea domnilor Hănciulescu Sanda, Șoană Rodica-

Angela, Șoană Bianca-Angela, Șoană Elena-Valentina și Georgescu Andrei 

Ioan;   

6. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;                      

7.proiect de hotărâre privind, aprobarea dării în administrare pe o perioadă 

de 10 ani   către Direcția de Asistență Socială Focșani a imobilului cu destinația 

de dispensar   medical compus din construcție și teren aferent, situat în Focșani, 
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str.Revoluției nr.12,   în vederea asigurării serviciilor de asistență socială în zona 

de sud a municipiului.  

Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

Primar. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestor proiecte ? 

O să supun la vot, în completare ordinea de zi. 

Cine este „pentru” ?   

D-na Ailincuței”. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „D-na consilier Balaban 

Elena-Luminița”.   

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „D-nul consilier Costel 

Bîrsan”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, eu voi vota 

„pentru” dar, vreau să-mi exprim totuși neplăcuta surpriză, că, chiar și la ultima 

ședință, tot venim cu proiecte în completare, în aceeași zi sau cu câteva ore înainte 

de ședință, proiecte pe care nu avem timp pentru a le studia. Le vom vota fiind 

ultima ședință dar,  nu mi se pare deloc corect că nici acum nu s-a învățat lecția și 

măcar pe ultima ședință să fim respectuoși , de acord unii cu alții. Mulțumesc”. 

 Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița-

Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, 

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

Tănase Neculai și Ungureanu Daniel. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Ordinea de zi a fost 

aprobată, drept pentru care vă mulțumesc.  

O să dau citire primului proiect de pe ordinea de zi”. 

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

aprobarea acordării titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani, 

domnului antrenor emerit de tir Corneliu Ion; 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? 

Aș vrea să-l invit pe d-nul Radu Nițu”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „Domnule Președinte de ședință, domnule 

Primar, stimați colegi, mă bucur foarte mult că astăzi colegii din Consiliul Local 

oferă titlul de Cetățean de Onoare al municipiului unui mare sportiv al țării, un 

bun român, un bun focșănean, domnului Corneliu Ion. 

Personal, acum vreo patruzeci de ani când stăteam de vorbă cu dumnealui, 

l-am cunoscut și am participat la niște acțiuni din municipiul nostru Focșani și mă 

bucur că domnul Primar a avut această inițiativă, să ofere titlul de Cetățean de 

Onoare acestui mare campion al țării noastre. De asemenea, de astăzi tirul 
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românesc are doi cetățeni de onoare pe d-nul Alin Moldoveanu, care este și 

dumnealui prezent aici și ne bucurăm foarte mult și pe d-nul Corneliu Ion. 

Vă urez să aveți multă sănătate, putere de muncă, să scoateți campioni și eu 

voi vota „pentru” acest titlu de onoare, ca Cetățean de onoare al municipiului 

Focșani. Vă mulțumesc”. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu:„Vă mulțumesc domnule 

consilier. 

Dau cuvântul domnului Paizan, să spună câteva cuvinte. Dumnealui a fost 

și inițiatorul propunerii”. 

Prof.Viorel Paizan.: „Vă mulțumesc. În primul rând vreau să spun, bună 

ziua domnului Primar, dvs. ca Președinte de ședință, domnilor consilieri prezenți 

și tuturor invitaților care sunt astăzi aici.  

Mă încearcă o dublă emoție, în primul rând că revin în această sală după 

douăzeci de ani. În acea vreme fiind și eu consilier local, am avut  onoarea de a fi 

consilier local al municipiului Focșani, chiar președinte de ședință, președinte de 

comisie cultură, învățământ, tineret, sănătate, sport. Revin cu plăcere și urez  celor 

care au fost în acest mandat multă sănătate toate cele bune.  

Revenind la problema de astăzi, țin să mărturisesc faptul că acum câțiva ani 

am avut o inițiativă similară, atunci când după Jocurile Olimpice de la Londra, 

din 2012, un focșănean, aici alături de noi Alin-George Moldoveanu a reușit să 

obțină titlul de Campion Olimpic la tir pentru România, dar la o probă diferită, 

respectiv pușcă aer comprimat. Steagul și Imnul României s-au ridicat pe cel mai 

înalt catarg la Londra. Atunci, am avut o discuție cu domnul primar al 

Municipiului Focșani de la acea vreme, și inițiativa ziarului Sportul de Vrancea a 

fost îmbrățișată și imediat s-a demarat acordarea acestui titlu pe care Alin, l-a 

meritat și îl merită cu prisosință. 

Sigur, despre d-nul Corneliu Ion, discutăm de o ediție a Jocurilor Olimpice 

de acum patruzeci de ani. Este vorba de anul 1980, ediția de la Moscova. 

Pe domnul Corneliu Ion, aici prezent a reușit să obțină titlul de Campion 

Olimpic al României la pistol viteză, la Moscova, unde de asemenea steagul 

României și Imnul României s-a auzit și s-a văzut în toată lumea. Vreau să 

menționez faptul că titlul de campion olimpic în sport reprezintă titlul suprem. 

Peste Titlul de Campion Olimpic, nu mai există un alt titlu, este maximum care se 

poate obține într-o viață, pentru o comunitate pentru o țară. 

Dacă Alin Moldoveanu a reușit acest lucru, chiar și după patruzeci de ani, 

trebuia făcută această reparație. Vin cu  această propunere pentru că d-nul Primar 

Cristi Valentin Misăilă care nu a ezitat că este normal, logic și fair-play ca acest 

lucru să se întâmple și d-nul Corneliu Ion ... focșăneanul Corneliu Ion să 

primească aceeași recunoaștere, respect din partea unei comunități a orașului 

Unirii Principatelor Române și a județului Vrancea. Drept pentru care vreau să 

mulțumesc încă o dată d-nului Primar și dvs. domnilor consilieri pentru că în 

această ședință istorică, nu numai pentru mandatul dvs. dar și pentru istoria 

Primăriei și a Consiliului Local al municipiului Focșani, reprezintă o ședință 

istorică din punct de vedere sportiv și numai pentru sportul focșănean și vrâncean 

ci și pentru sportul românesc. 
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Focșăneanul Corneliu Ion și focșăneanul Alin-George Moldoveanu sunt 

Campionii Olimpici ai României  dar și Cetățeni de Onoare ai Municipiului 

Focșani. Să fie într-un ceas bun. Doamne-ajută!”. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Domnule Primar aveți 

cuvântul, vă rog”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule profesor Paizan, dați-

mi voie să vă mulțumesc pentru că dvs.  prin tot ceea ce faceți, ați dat dovadă că 

sunteți un om de suflet pentru sportul vrâncean și faptul că ați readus aminte 

tuturor iubitorilor sportului din Vrancea și nu numai, că avem legende vii printre 

noi și pe care trebuie să le onorăm așa cum se cuvine. Am achiesat imediat la 

propunerea dvs. și dați-mi voie să spun că este o onoare deosebită pentru mine 

personal și cred că pentru noi toți, astăzi, să avem alături de noi doi olimpici 

campioni ai României care s-au remarcat prin întreaga lor activitate și au dus pe 

cele mai înalte culmi faima sportului românesc a tir-ului românesc. 

Este o mândrie pentru noi, iată că avem două generații care s-au remarcat 

și au obținut rezultate deosebite și așa cum spuneați și dvs., chiar dacă au trecut 

patruzeci de ani, de la momentul istoric pentru cariera domnului antrenor emerit 

de tir, Corneliu Ion când a câștigat aurul olimpic la Campionatele Mondiale de la 

Moscova ... Jocurile Olimpice, scuzați ... de la Moscova, cred eu că, niciodată nu 

este prea târziu. Și dați-mi voie, din tot sufletul să îi mulțumesc. 

Mă înclin în fața dvs. și vă felicit pentru toată activitatea și pentru toată 

dăruirea dvs., și așa cum spuneați mai devreme, înainte de a intra în ședință, în 

scurta noastră întrevedere, în orice sport, dar mai ales în tir, e vorba de precizie și 

de milimetri, de microni probabil uneori, care te pot duce pe primul loc sau pe 

locul zece.  

Ce bine ar fi ca noi toți, cei care ocupăm vremelnic niște funcții să 

conștientizăm că orice pas făcut greșit poate aduce locul zece sau ultimul loc. 

Încă odată vă felicit, vă mulțumesc, și sper eu, ca toți consilierii locali să 

fie de acord cu această propunere. Domnul Președinte de ședință o să supună la 

vot acest proiect ... dacă mai doresc să intervină și alți colegi ... în orice caz, vă 

spun, este pentru mine cel puțin un moment foarte emoționant.  

Vă mulțumesc încă odată că ați venit cu această idee extraordinară. Vă 

mulțumesc. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: vă mulțumesc domnule 

Primar, domnule Profesor, domnule Antrenor. Dacă cineva mai dorește să mai 

adauge câteva cuvinte, dacă nu, îl felicit pe domnul antrenor și pe sportivul nostru 

Alin Moldoveanu pentru deosebita performanță, ca să înțelegeți că, performanța 

asta vine odată la patruzeci de ani, nu așa în fiecare zi, de asta se numește și 

performanță. 

Să supunem la vot acest deosebit proiect. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 
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Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel , devenind hotărârea nr.  225  

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „În unanimitate proiectul 

a fost aprobat, drept pentru care vă mulțumesc și vă felicit”. 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„domnule președinte dați-mi voie să înmânăm d-lui antrenor emerit de tir Corneliu 

Ion prin Hotărârea Consiliului Local din 17.09.2020 se conferă titlul Cetățean de 

onoare al Municipiului Focșani, campionului olimpic, antrenorului emerit de tir 

Corneliu Ion personalitate marcantă a sportului românesc și mișcării olimpice care 

a contribuit la o bună imagine a municipiului Focșani pe plan național și 

internațional. Încă o dată felicitări domnule!” 

  Domnul Corneliu Ion „stimate domnule Primar, domnilor și doamnelor 

consilieri o să încerc să fiu foarte scurt, deși cuvintele îmi vin precum, un pistol 

viteză, în minte, dar o să încerc să fiu cât mai succint în a vă transmite trăirile 

mele. Am avut sute, poate mii de emoții mari în competițiile interne și mai ales 

internaționale. Trei sunt mai reprezentative și mai adânc gravate în mintea și în 

sufletul meu, medalia de aur la Olimpiadă, purtarea Drapelului României la 

deschiderea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 1984 și acest moment este o 

altă emoție. Emoția unui om care a avut experiență în sport, dar mai puțin în 

momente delicate și sufletești primite din partea altora, din inimă. Nu aș folosi și 

vă rog să-mi permiteți, faptul că mi s-a acordat prea târziu, să zicem acest titlu, se 

spune: campionii olimpici sunt nemuritori în felul lor. Faptul că au fost 40 de ani 

sau 400, nu este mare lucru. Important pentru sufletul meu este că am prins acest 

moment. Focșănean mă simt din naștere și primii 4 ani am locuit aici, alături de 

multe, multe vacanțe la rudele rămase în Focșani și poate cu nostalgie îmi aduc 

aminte de o Grădină Publică minunată cu parfumul vremii respective, de o gară 

micuță cu birjarii care moțăiau și așteptau clienții, cu strada mare, cu magazine și 

magazinașe pline de produse gastronomice din toate colțurile țării și nu numai. 

Amintiri care mi-au rămas în suflet, fac parte din anii copilăriei. Dar viața de 

familie m-a purtat pe alte locuri deși în felul meu am rămas și mă simt mândru 

focșănean și așa spune topolomia numelui focșănean însemnă om bun și drept. 

Consider că în relațiile mele sociale, familiare am fost un om, nu știu cât de bun, 

dar drept am fost și corect. Mă onorează titlul acordat de dumneavoastră. Vă 

mulțumesc din inimă, o să-l înrămez cu mare plăcere și cu drag alături de alte 

diplome frumoase ale carierei mele sportive, deși aceasta are o semnificație cu 

totul deosebită. Este primită nu numai din partea unui fost sportiv, este primită 

din sufletele a 80.000 de locuitori ai municipiului Focșani și tuturor le mulțumesc. 

Doresc prosperitate tuturor cetățenilor orașului, putere și discernământ și 

capacitate de a-i conduce și indulgență, numai bine organelor de conducere a 

Primăriei, tuturor consilierilor pentru prosperitatea orașului și binele tuturor. Vă 

mulțumesc încă o dată, cu stimă și respect!” 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-



9 

 

economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 1”Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„domnule președinte, dacă îmi permiteți aș vrea să fac câteva precizări referitoare 

la acest proiect și la toate proiectele care le avem pe acestă ordine de zi, cu privire 

la acești indicatori. Grădinița nr. 1 este o grădiniță cu vechime considerabilă, a 

fost construită în anul 1973. Proiectul pe care noi îl propunem, este un proiect ce 

urmează a fi finanțat din fonduri europene. Este unul din multele obiective 

propuse pentru a fi finanțate din fonduri europene și face parte din lista de 

obiective propuse a fi derulate de către Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani. 

Aceste unități de învățământ pe care noi astăzi le vom supune atenției 

dumneavoastră necesită lucrări urgente de reabilitare, modernizare și inclusiv 

extindere. Și aș vrea să spun doar atât că se propune pentru această grădiniță 

extinderea parțială a etajului II 346,90 mp pentru realizarea următoarelor 

funcțiuni: două săli de mese, un grup sanitar, un oficiu, spații conexe, hol, casă 

scării, depozit materiale de curățenie. Bineînțeles că vor fi recondiționate toate 

elementele componente ale acestei clădiri, dar vreau să spun că vom dota și 

suplimentar această grădiniță cu mobilier, echipamente IT, televizoare, jaluzele, 

materiale didactice adecvate vârstei și copiilor, jucării, utilaje și echipamente 

tehnologice, toate pentru a îmbunătăți așa cum am vrut și am urmărit în toți acești 

4 ani sâmbunalitatea procesului educațional din municipiul Focșani și nu ne oprim 

aici. Vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 2 și se aprobă cu 20 

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

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

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

Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 226 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 10”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 3 și se aprobă cu 20 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 
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Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 227 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 13”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 4 și se aprobă cu 19 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, , 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și 

Ungureanu Daniel, dl. consilier Gheoca Corneliu-Dumitru nu participă la vot ca 

urmare a faptului că nu este în mediul online devenind hotărârea nr. 228 

  

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 5 și se aprobă cu 20 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 229 

  

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada 

Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement” Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă cu 20 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 
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Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr.230 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiect pentru obiectivul „Crearea unui Centru Multifuncțional pentru 

activități educative, culturale, recreative și sociale”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se aprobă cu 20 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 231 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 37/2020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului 

bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă cu 20 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 232 

 

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

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul 

Focșani 2021-2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă cu 20 voturi 

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

Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 233 
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Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – 

monument istoric “Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415 din 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 4, înscris în CF nr. 52566 Focșani, aflat în 

proprietatea doamnelor Daniela Raemy-Carnabel și Claudia Cezarina 

Constantinescu -  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Consemnați, vă rog și pentru 

mine. S-a întrerupt. Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nicio problemă. 

Oricum reveneam.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai 

Petruț, Daniel Ungureanu, Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca, Alexandru 

Nistoroiu,  Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind hotărârea 

nr. 234 

 

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

aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere, în conformitate cu Legea nr. 152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - Inițiatori, consilieri 

locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan.  

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 235 

 

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

aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie domnului Brîndușescu 

Răzvan, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare -  Inițiatori, consilieri locali Lupu 

Cătălina,  Radu Nițu 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 
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Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 236 

 

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

aprobarea extinderii de spațiu pentru domnul Spiridon Dorel din imobilul 

situat în Focșani, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 6, în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare -  Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina,  Radu 

Nițu. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 237 

 

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

aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, 

Aleea Echității nr. 23, bl. P2, ap. 2, către domnii Mîndroiu Maria și Mîndroiu 

Cristian în baza prevederilor Decretului-Lege nr. 61/1990 cu modificările și 

completările ulterioare -  Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina,  Radu 

Nițu. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 238 

 

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

modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 24/203/2012, privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia cu modificările și 

completările ulterioare -  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 



14 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 239 

 

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

aprobarea raportului informării și consultării publicului nr. 

49553/04.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal  „Elaborare PUZ – consolidare, extindere și mansardare 

locuință existentă” – Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 

2197, nr. cad. 59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în suprafață de 159,0 

mp - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ Dacă sunt discuții?” 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: „Am un amendament, domnule 

președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da, domnule 

viceprimar, vă ascult.” 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: „La Anexa nr. 2, la prezentul proiect de 

hotărâre, se modifică titlul, în sensul că, în Regulamentul local de urbanism, titlul 

va fi pus - consolidare, extindere și mansardare locuință existentă. 

Vă mulțumesc !” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ Vă mulțumesc și eu! 

Dacă mai sunt și alte discuții ? Doriți să supunem la vot în integralitatea lui sau să 

o luăm cu amendamentul și după aceea…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Integral.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ Integral. Bun. Vă 

mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 împreună 

cu amendamentul domnului consilier Ionuț Mersoiu şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Laura-

Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, 

Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, 

Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  

Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, iar doamna  consilier Alina-Ramona Drumea 

nu participă la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 240 

 

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

alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului 
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Focşani pentru luna octombrie 2020 -  Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Din partea PSD-ului, 

dacă îmi permiteți, o să-l propun pe domnul Radu Nițu. 

Din partea grupului PNL, vă rog!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnule președinte, 

dacă îmi dați voie?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bineînțeles, vă ascult.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Îl propun pe domnul Dan 

Buzoi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Buzoi Dan. 

Bun.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai 

Nedelcu, pentru alegerea ca președinte de ședință pentru Consiliul Local al 

Municipiului Focșani pentru luna octombrie 2020, a domnului consilier Radu Nițu  

şi se adoptă cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și a domnilor consilieri: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu 

Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, și 7 abțineri din 

partea doamnelor și a domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela,  Dimitriu  

Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca Corneliu-Dumitru,  Bîrsan Costel, Dan 

Buzoi, Neculai Tănase,  doamna  consilier Alina-Ramona Drumea neparticipând  

la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online. 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Pentru sau abținere?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru. Este vorba despre 

Radu Nițu, da?” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca, pentru alegerea ca președinte de ședință pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru luna octombrie 2020, a domnului 

consilier Dan Buzoi  şi  nu se adoptă cu 10 voturi ”abținere” din partea doamnelor 

și a domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu 

Alexandru,  Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, și 8 voturi ”pentru” din partea 

doamnelor și a domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela,  Dimitriu  Ana-

Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca Corneliu-Dumitru,  Bîrsan Costel, Dan 

Buzoi, Neculai Tănase, Iorga Marius-Eusebiu și un vot ”împotrivă” din partea 

domnului consilier Ungureanu Daniel,  doamna  consilier Alina-Ramona Drumea 

neparticipând  la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 241 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da, domnul 

Ungureanu este mai categoric.  

8 voturi ”pentru”, 12 voturi ”abținere” și 1 vot ” împotrivă”, declarăm 

învingător pe domnul Radu Nițu.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu 8 voturi ”pentru” au fost domnule 

președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „9 voturi că a zis…. Dar 

ați văzut că a revenit la sentimente mai bune.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar ne jucăm..” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu ne jucăm. Lăsați 

așa.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt 9 că așa este corect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da, 9 gata.                

Asta-i viața.  

Mă bucur să constat că domnul Radu Nițu care a început ședința acum 4 

ani, tot dumnealui o va încheia și vă va ura toate cele bune.  

Special grupului PNL... Da, mă rog.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Va începe și următorul 

mandat, probabil.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu… astăzi am 

devenit mai buni.” 

 

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

însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale pentru apartamentarea 

unui număr de 7 blocuri de locuințe pentru tineri destinate închirierii-ANL- 

din str. Pinului nr.1-7, Municipiul Focșani, județul Vrancea. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 242 

 

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

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 

2020. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții?” 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: „Am și eu un amendament, domnule 

președinte, aici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog, domnule 

Mersoiu.” 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: „Se propune introducerea a două noi 

articole privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne și aprobarea 

modificării bugetului programului de investiții finanțat din bugetul creditelor 

interne, în sensul suplimentării pe anul 2020 cu suma de 14.920 mii lei repartizat 

pe obiective, după cum urmează: 
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1. Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcesu Focșani, jud. Vrancea  

- 4,600.00 mii lei; 

2. Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Milcov, Municipiul 

Focșani, jud. Vrancea – 3,400.00 mii lei; 

3. Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gheorghe 

Doja, f-dt Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pîrvan, 

Bahne din Municipiul Focșani – 1,420.00 mii lei; 

4. Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin 

Liceului Sportiv și demolare gradene Focșani – 3,600.00 mii lei; 

5. Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani- 1,900.00 mii 

lei. 

TOTAL: 14,920.00 mii lei  

 

Vă mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu Ionuț   și se aprobă cu 20 voturi ”pentru”din  partea doamnelor consilier: 

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, 

Ana-Maria Dimitriu, Alina-Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a 

domnilor consilieri Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, 

Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel 

Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-

Claudiu Dobre și Dan Buzoi. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 243 

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Ioan Botezătorul. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  Alin-Claudiu Dobre și Dan Buzoi, devenind 

hotărârea nr. 244 
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Se prezintă punctul  21 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, 

str.Gheorghe Asachi nr.3, bl.3, ap.12, către domnii Lepădatu Camelia Gina 

și Lepădatu Dorică în baza prevederilor Decretului – Lege nr.61/1990 cu 

modificările și completările ulterioare; 

Se supune la vot proiectul numărul 21 de pe ordinea de zi și  se adoptă  cu  

20 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, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, 

Dobre Alin,  Bîrsan Costel  devenind hotărârea nr. 245 

 

Se prezintă punctul  22 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre proiect 

de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului-monument istoric ”Casa Zaharia”, cod LMI VN-II-m-B-06403 

din Focșani, str.Simion Bărnuțiu nr.13, înscris în CF nr.66314 Focșani, aflat 

în proprietatea domnilor Hănciulescu Sanda, Șoană Rodica-Angela, Șoană 

Bianca-Angela, Șoană Elena-Valentina și Georgescu Andrei Ioan;   

Domnul consilier Gongu Emanuel nu este online. 

Se supune la vot proiectul numărul 22 de pe ordinea de zi se adoptă  cu  

19 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, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela 

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

Bîrsan Costel  devenind hotărârea nr. 246 

 

Se prezintă punctul  23 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Se supune la vot proiectul numărul 23 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 

20 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, Alina Ramona Drumea, Laura-Mihaela 

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

Dimitriu Ana-Maria,Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 247 

 

Se prezintă punctul  24 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, 

aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de 

Asistență Socială Focșani a imobilului cu destinația de dispensar medical 

compus din construcție și teren aferent, situat în Focșani, str.Revoluției 
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nr.12, în vederea asigurării serviciilor de asistență socială în zona de sud a 

municipiului 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? Vă 

rog, domnule Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, vă mulțumesc, domnule președinte! 

Vreau să vă spun, stimați consilieri, dragi cetățeni, că iată am reușit să finalizăm 

un obiectiv extrem de important, zic eu, pentru Municipiul Focșani, cu precădere 

pentru locuitorii cartierului SUD. Am reușit în cele din urmă, să readucem la viață 

un imobil, care timp de mai bine de 8 ani nu a avut nicio destinație, era doar un 

adăpost pentru persoanele străzii și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat 

pentru a finaliza această investiție. Am reușit inclusiv să-l dotăm cu mobilierul și 

aparatura necesară, mai sunt câteva dotări, de aceea am dorit să-l transferăm, 

pentru că Direcția de Asistență Socială Focșani este cea care se va ocupa de 

administrarea acestui imobil și îmi doresc foarte mult, în cel mai scurt timp, să 

obțină toate avizele și autorizațiile de funcționare, necesare să demareze 

procedura de a angaja personalul specializat pentru a face din acest dispensar, un 

centru. Mi-aș dori să facem un Centru de Permanență pentru urgențe minore, 

astfel încât cetățenii din Cartierul Sud și nu numai, să se poată adresa în orice 

moment unor specialiști pentru urgențe minore și să venim în sprijinul dumnealor 

ori de câte ori este necesar. Îmi doresc foarte mult să...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mă iertați, vă rog, că intervin, domnule 

Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Bîrsan, cu tot respectul,  într-

un minut, în 20 de secunde, vă dau voie să vorbiți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar e târziu, deja s-a 

întârziat și facem campanie electorală acum.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu facem nicio campanie electorală, am 

vrut să spun doar atât, că este un obiectiv al nostru, cred și al dumneavoastră, 

domnule consilier…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Al tuturor focșănenilor.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Al tuturor focșănenilor și am mulțumit 

tuturor celor care au fost de acord să readucem la viață acest dispensar, pe care 

dorim să-l facem, să-l transformăm în Centru de Permanență pentru urgențe 

minore. Asta înseamnă că toți cei care dorim binele Municipiului Focșani, să 

contribuim și să ne dorim să-l punem în funcțiune, pentru că de construit și de 

reabilitat, l-am făcut. Mai este un pas extrem de de important, acela de a obține 

autorizațiile și avizele de funcționare, pe de o parte, dar cel mai important pas de 

făcut este să găsim specialiștii de care avem nevoie, pentru că în cadrul acestui 

dispensar  vor funcționa mai multe cabinete. Vorbim aici de cabinet stomatologic, 

vorbim aici de cabinet de pediatrie, vorbim aici de 2 cabinete de medicină de 

familie, vorbim de 2 săli de tratament și inclusiv 1 cabinet de medicină internă. 

Toate aceste cabinete dacă vrem să funcționeze în regim de Permanență, vor avea 

nevoie de cadre medicale și fac un apel pe această cale, să se facă o selecție 

transparentă, a celor mai buni profesioniști și invit pe toți, pentru că am stat de 

vorbă cu specialiști din domeniu și mulți mi-au spus că va fi foarte greu să găsim 



20 

 

acești medici, care să vină să lucreze în cadrul acestui Centru. De aceea spun că 

trebuie să ne unim forțele și să găsim soluții, pentru că este păcat de investiția 

făcută din banii noștrii, ai tuturor. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dacă îmi permiteți. Domnule Primar, 

da, s-a făcut acest dispensar, e foarte bine, ați punctat bine că va fi nevoie de 

specialiști, de medici, de asistenți, dar vedeți dumneavoastră, în a atrage acești 

medici, toată lumea pleacă din Focșani. Haideți să punem umărul cu toții, să creăm 

condiții de trai, de distracție, de cum să vă spun, de locuit pentru acești tineri. Știu 

deja 2 cazuri de astfel de doctori de la Spitalul Mare, când au vrut să se angajeze, 

domnul manager i-a amânat circa 3 luni de zile, săptămână de săptămână. Trebuie 

restructurată mafia de la Spitalul Mare, de la Spitalul Județean, foștii manageri și 

tentaculele lor și să promovăm tinerii.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Bîrsan, cu tot respectul. Eu 

am spus aici că vreau să facem o selecție transparentă și mai mult decât atât, vreau 

să vă reamintesc, dacă tot ați deschis subiectul, de faptul că trebuie să asigurăm 

locuințe specialiștilor. Vă reamintesc, că am vrut să preluăm acel bloc din spatele 

fostului G2, din Cartierul Bahne, Aleea Căminului și dumneavoastră, cu colegii 

dumneavoastră, nu ați fost de acord să facem acest lucru, pentru că era o 

oportunitate de a face, de a-l transforma, de a-l amenaja pentru specialiști, acest 

lucru l-am spus încă de la început. Nu ați fost de acord.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”… Fiți serios! Acel bloc nu este pentru 

medici.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Acel bloc poate fi apartamentat, poate 

fi reabilitat și se poate transforma într-un bloc foarte bun pentru așa ceva.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, vă contrazic, nu sunt 

de acord cu dumneavoastră. Acel bloc, din punctul meu de vedere, vorbiți și cu 

alți constructori, nu întrunește condițiile… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Avem expertiza tehnică, domnule 

Bîrsan, la acest imobil...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu are balcoane, … Acela a fost bloc 

de nefamiliști…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Se poate face o reconfigurare, o 

recompartimentare, o apartamentare, tocmai pentru a fi…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Haideți să găsim un loc în Focșani, să 

construim un bloc.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Există acel loc, domnule consilier. 

Domnule consilier…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…acel loc nu poate fi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Primăria Municipiului Focșani, dacă 

îmi permiteți, a pus la dispoziția Consiliului Județean, o suprafață de 1000 de mp, 

pe Calea Munteniei, acolo unde vom avea și noi acel cartier de locuințe ANL, 

tocmai pentru a construi prin Agenția Națională a Locuințelor, a construi un bloc 

pentru specialiști. Studiul de fezabilitate a fost depus de Consiliul Județean la 

Agenția Națională a Locuințelor de foarte mult timp. Din păcate nu  s-a întâmplat 

nimic. În mod normal și noi avem un studiu de fezabilitate depus la Agenția 
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Națională Pentru Locuințe, pentru 140 de unități locative. Nu avem nici până în 

acest moment certitudinea că aceste locuințe vor fi construite într-un viitor 

apropiat. Sper eu și fac un apel pe această cale, la această Agenție, la Guvernul 

României, să se gândească și la Focșani, pentru că avem foarte multe cereri, atât 

din partea specialiștilor, cât și din partea tinerilor până în 35 de ani, pentru a obține 

o locuință din Fondul ANL.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, domnule Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Eu vă reamintesc, știți, ne-am mai 

contrazis noi cu diferite ocazii ale ședințelor din Consiliul Local, cu banii dați 

pentru.....nu zic că nu era necesar, dar nu atât de mulți. Imaginați-vă câte lucruri 

se puteau construi cu acești bani, dar sperăm că în viitoarea legislatură vom fi mai 

chibzuiți și nu vom mai risipi banii pe lucruri care nu sunt absolut necesare. Aș 

vrea să mai punctez următorul lucru, noi.....se pare că în ședințele trecute, nu-mi 

amintesc exact care  ședință, doamna Bojoaică, vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Dacă 

aveți ceva de spus, puteți lua cuvântul...” 

Doamna consilier Bojoaică Valerica: ”Vorbiți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Noi am propus ca acești tineri să fie 

tineri medici, ingineri, să fie cazați la ANL, să fie găsită o soluție pentru ei, să-i 

atragem…” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…să sperăm că pe viitor se va realiza. 

Mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, cu tot respectul, 

vorbiți cu domnul ministru Ion Ștefan ”Grindă”, să modifice legea, că are 

posibilitatea, nu să stea să împartă ziare în Focșani. Are posibilitatea aceasta de a 

fi făcută o modificare a legislației astfel încât să le permitem acestor specialiști să 

se cazeze fără alte…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Modificarea aceasta, la ora actuală 

trebuie să o facă PSD-ul, că ei au majoritatea în Parlament, da?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Inițiativa legislativă  putea veni din 

partea oricui, domnilor…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Și cine vă oprește să faceți o inițiativă 

legislativă?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”….4 ani de zile….” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…vedeți că în Parlament majoritatea 

este a PSD-ului, dacă vreți să vorbim de Parlament…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu nu cred că…” 

          Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte de 

ședință, dacă îmi dați și mie voie…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…de schimb, de vânzare a locuințelor 

din ANL. Vreți să vă reamintesc că domnul ministru Grindă a semnat un Ordin 

prin care a crescut cu 50%...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, vreți să vă 

reamintesc că în 4 ani de zile nu ați făcut nimic cu ANL-urile? Ce ați făcut la 

ANL, spuneți-mi și mie ce ați făcut?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Când a venit președintele Agenției 

Naționale Pentru Locuițe,  nu a venit măcar să întrebe primarul, indiferent de unde 

este…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dar cine sunteți 

dumneavoastră, domnule Primar?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…ce propunere aveți dumneavoastră… 

Ați venit doar să faceți campanie electorală…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nici în ultima ședință nu vă puteți 

abține să vă faceți campanie electorală…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, dacă 

îmi dați voie…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…nu mai dați cu noroi în alții, întâi 

uitați-vă în ograda dumneavoastră, ce ați făcut și de ce sunteți în stare…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă rog, nu îmi mai 

închideți microfonul…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am făcut foarte multe proiecte. Iată 

unul dintre proiectele finalizate.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Haideți să terminăm cu campania 

electorală, haideți că mai avem câteva proiecte…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier 

Bîrsan…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Vă rog.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Gata, vă rog frumos. 

Chiar era o chestie frumoasă, ați fost de acord cu proiectele noastre, în 

unanimitate. Mi-ar fi plăcut ca…..aceste ședințe să fie…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, 

vorbiți doar dumneavoastră?” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog frumos să tăceți, 

doamnă, că nu v-a băgat nimeni…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”M-am înscris la cuvânt…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Eu vorbesc, aveți bunul 

simț să mă lăsați să vorbesc, după asta puteți să vorbiți.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Am cerut permisiunea să 

vorbesc.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mi-ar fi plăcut foarte 

mult să fiți alături de noi în acești 4 ani și să construim Focșaniul ăsta împreună 

și aici, acum, la ora asta să ne batem în proiecte, în idei, nu să ne scoatem ochii 

unii altora, că uite ăla a lăsat gunoaie, altul a făcut un bloc, da, ar fi fost mult mai 

bine…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…ce ați făcut 30 de ani în 

județ….” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc din 

suflet! Declar ședința închisă! Supun la vot proiectul.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu vă pot permite să 

vorbiți pe alături.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dar dumneavoastră ce 

permiteți?” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Eu sunt președinte de 

ședință.” 

Se supune la vot proiectul numărul 24 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 

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

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

Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Alina Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Bîrsan Costel,Tănase Neculai și 2 

neparticipări din partea domnilor consilieri Ungureanu Daniel și Dimitriu Ana - 

Maria devenind hotărârea nr. 248 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…comunist…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Da, comunist, așa cum 

ziceți. Sunt eu comunist, sunteți dumneavoastră liberală. Mulțumesc! Vă urez 

succes în alegeri și să dea Dumnezeu să fiți mai înțelepți data viitoare, ca să aveți  

o șansă peste 4 ani, o speranță să ieșiți măcar majoritari în Consiliul Local. Bună 

ziua! Declar ședința închisă!”  
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