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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

 

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 17.11.2020 

 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

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

agricultură; 

 d-na Constantinescu Rodica – inspector Serviciul Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

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

agricultură; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Ghiuță Carmen – Şef serviciu Juridic Contencios; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul Corp de control al Primarului; 

 d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp de Control al Primarului; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – consilier cabinet primar. 

 

 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului: 

1. proiect de hotărâre privind, modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 

2020-2024; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind, numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiuluii Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.16 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind, numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiuluii Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.17 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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4. proiect de hotărâre privind, numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiuluii Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.18 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5.   proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.306/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond 

Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6.    proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.299/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7.  proiect de hotărâre privind, numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al 

comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8.  proiect de hotărâre privind, completarea HCL nr. 352/10.11.2020 pentru modificarea 

art. 14 din HCL nr. 146/20.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unui număr de șapte spații, inventariat în domeniul public al municipiului Focșani, 

situate în ”Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

      SECȚINEA II 

- Adresa Direcției Național Anticorupți înregistrată la Primăria Municipiuluii 

Focșani sub nr.104746/2020; 

- Citatie comunicată Consiliului Local al Municipiului Focșani în dosarul 

nr.1592/91/2020; 

- Citație comunicată Consiliului Local al Municipiului Focșani în dosarul 

nr.38822/2019; 

- Citație comunicată Consiliului Local al Municipiului Focșani în dosarul 

nr.1493/91/2020; 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană  „Bună ziua, bine ați venit 

la ședința extraordinară din data de 17.11.2020, ședinta Consiliului Local Municipal ce 

a fost convocată prin dispoziția nr. 881/13.11.2020, emisă de către Primarul 

Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Absentează la această şedinţă și 

mi-au anunțat, în acest sens, domnul consilier Bîrsan, care mi-a spus că nu poate să fie 

prezent, de asemenea absentează domnul consilier Mihai Nedelcu și domnul consilier 

Nistoroiu Alexandru. În sală fiind prezenți 18 consilieri locali municipali, apreciez că 

este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, alin. 1 din Codul Administrativ și această 
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ședință se poate desfășura. O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul-verbal al 

ședinței extraordinare din 10.11.2020, celebra ședință care a durat începând cu ora 16, 

până după ora 01:00, a zilei de 11. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate? 

Înțeleg că nu sunt.” 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.11.2020, și se 

aprobă cu 18 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-

Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru 

Alexandra. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Motivat de faptul că 

domnul consilier Bîrsan nu este prezent și nu poate fi cel care prezidează și conduce 

această ședință de Consiliu Local, vă rog să faceți propuneri pentru ca astăzi cineva să 

îndeplinească atribuțiile de președinte de ședință, doar pentru astăzi. Vă rog, domnule 

consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase:”Mulțumesc! O propun pe doamna Livia 

Marcu.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Da, dacă mai sunt și alte 

propuneri?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu:”Domnul Radu Nițu.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Domnul Ungureanu 

propune pe domnul Radu Nițu.” 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Neculai Tănase pentru funcția de 

președinte de ședință și nu se aprobă cu 9 voturi „pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă 

Cristian și 9 voturi „abținere” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Atanasiu Corina, Tătaru Alexandra. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Nu s-a obținut 

majoritatea. Prin vot deschis se alege președintele, da? Majoritatea nu poate fi 9, fiind 

18 consilieri prezenți. Asta înseamnă că se fac alte propuneri și se reia votul. În același 

timp trebuie să continui logica, dacă pentru astăzi președinte de ședință poate fi domnul 

Radu, vă rog să vă pronunțați!” 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Ungureanu Daniel pentru funcția de 

președinte de ședință și nu se aprobă cu 7 voturi „pentru” a d-nilor și d-nelor consilieri 

Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-

Mirela,  Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 voturi „abținere” a d-nelor și 

d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Asta înseamnă că nici 

domnul Radu n-a obținut majoritatea necesară. Vă rog să faceți alte propuneri. Vă rog, 

doamna consilier!” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”O să propunem, grupul PNL, 

propunem pe domnul Neculai Tănase.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Bine. Din partea 

grupului PSD sunt alte propuneri?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu:”Domnul Iorga Marius.” 

Se supune la vot propunerea, d-rei consilier Ana-Maria Dimitriu pentru funcția 

de președinte de ședință și se aprobă cu 11 voturi „pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri 

Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 7 voturi „abținere” a d-nilor și d-nelor 

consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 353 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Ungureanu Daniel pentru funcția de 

președinte de ședință și nu se aprobă cu 7 voturi „pentru” a d-nilor și d-nelor consilieri 

Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-

Mirela,  Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 voturi „abținere” a d-nelor și 

d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Asta înseamnă că 

domnul Tănase va prelua conducerea, fiind 11 voturi din partea domnilor consilieri. Vă 

rog, domnule Tănase!” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Bună ziua, încă o dată! 

Haideți să începem cu proiectele de pe ordinea de zi. Aveți discuții vizavi de ordinea 

de zi? Are cineva discuții? Da, vă rog, domnule Primar!” 

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

ședință! Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați…., dragi colegi. Pe lângă 

proiectul de hotărâre care nu știu dacă s-a votat sau nu s-a votat în integralitate, cu 

alegerea președintelui de ședință…” 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

Local al Municipiului Focșani pentru ședința extraordinară din data de 17 noiembrie 

2020; 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”S-a ales.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”S-a ales, dar nu s-a votat proiectul 

de ședință pe ordinea de zi, mai propun ca suplimentare pe ordinea de zi: 

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; 

Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mai aveți alte propuneri? Da, 

deci mai sunt alte discuții vis-a-vis de alte propuneri? Dacă nu mai sunt, să trecem, a, 

n-am observat, scuză-mă! Da, doamna Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc, domnule președinte! 

Voiam să vă aduc la cunoștință că și la comisii am, grupul PNL, grupul de consilieri, a 



5 

 

introdus 2 proiecte de hotărâre, pe ordinea de zi și aș vrea să le supuneți votului. Este 

vorba despre: 

3. proiect de hotărâre privind revocarea mandatului domnului Melinte Vasile în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. și 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.214 din 18 aprilie 

2019 pentru desemnarea madatarului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani SA; 

4. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația 

Pieților Focșani SA; 

Mulțumesc!” 

 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Da, mulțumesc! Deci avem 2 

proiecte noi pe ordinea de zi.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”3” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”3. Și cu cea a domnului 

Primar. Să le supunem la vot, supunem la vot completarea ordinii de zi, inclusiv cele 3 

proiecte. Da, poftiți domnule.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Domnule președinte, mulțumesc! 

Vă atrag atenția că cele 2 proiecte pe care dumneavoastră le-ați introdus pe ordinea de 

zi sunt ilegale. În primul rând, noi nu am avut timp să le studiem, pur și simplu am fost 

puși în fața unui fapt împlinit. Pentru a aproba acest proiect de hotărâre trebuie să avem 

și niște rapoarte clare, niște avize foarte clare, iar în altă ordine de idei, vă spun sincer 

că sunt extrem de dezamăgit și siderat, chiar de ceea ce se întâmplă și ce faceți 

dumneavoastră. Nu dați dovadă decât de faptul că, în timpul pandemiei care a cuprins 

Focșaniul și l-a trecut în scenariul roșu, dumneavoastră alergați în continuare și vânați 

posturi, pe orice căi, prin orice mijloace, chiar și ilegale. Nu este corect ceea ce faceți. 

Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mulţumesc, domnule 

consilier Iorga. Aş vrea să reiterez, cum am spus şi la comisii, comisia de specialitate, 

în situaţia în care avem aceste probleme cotidiene, cu pandemia, am venit cu aceste 

proiecte de hotărâre, pentru numirea unor consilieri, în Consiliile de Administraţie ale 

şcolilor, precum şi datorită faptului că din păcate se politizează mult cu această Piaţă. 

S-a spus în nenumărate rânduri că, de către reprezentanţii PSD, că aceste pieţe sunt 

închise şi că unele chiar s-au închis şi prin urmare, datorită acestor jocuri care nu sunt 

exact, în acest moment, nu sunt normale şi mai sunt multe alte probleme la Piaţă acolo. 

Piaţă care din punctul nostru de vedere, după ani de zile n-a reuşit să fie rentabilă, noi 

propunem revocarea mandatarului, reprezentantului AGA, în Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A. şi asta este ceea ce pot să spun. Dumneavoastră puteţi să spuneţi 

multe lucruri, că sunt legale, că sunt ilegale, asta nu o stabileşte decât legea, imediat, 

prin urmare asta este propunerea noastră şi o s-o supunem la vot. Înainte de asta îl rog 

pe domnul consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru:”Da, mulţumesc domnule 

preşedinte. Aş vrea să-i transmit colegului consilier, domnul Iorga, faptul că, dacă 

dânsul nu a avut timpul necesar să studieze aceste proiecte, care îndeplinesc cadrul 

legal, au referatul de aprobare, cât şi raportul aparatului de specialitate, nu înseamnă că 
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sunt ilegale, aşa că noi susţinem introducerea pe această ordine de zi, a celor 2 proiecte, 

inclusiv a proiectului prezentat de domnul Primar. Mulţumesc! ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Păi aţi vorbit o dată, domnule 

consilier. Aveţi voie, eu ştiu că aveţi voie, dar şi voia asta este limitată, dacă vorbiţi 

toată ziua pentru un proiect, unde mai ajungem? Spuneţi, haideţi vă rog!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Dacă dumneavoastră consideraţi 

faptul că noi n-am avut timpul necesar, pur şi simplu am intrat în sala de şedinţă  şi ne-

am trezit cu această hârtie în faţă, consideraţi ca e normal şi legal, atunci rămân fără 

cuvinte.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Am înţeles.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Faptul că pieţele sunt deschise, da, 

e meritul PSD, care a propus asta în, dar ştiţi foarte bine şi a fost votat amendamentul 

propus de PSD, nu de ....” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Eu ştiu foarte bine că aţi ieşit 

în stradă, prin piaţă, că închidem pieţele.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Eu vă propun altceva.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Domnule, haideţi să nu 

politizăm, că n-are rost să politizăm această, pieţele sunt deschise pentru că...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Domnule preşedinte, mi-aţi dat mie 

cuvântul că să vorbiţi dumneavoastră?” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Domnule...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Aşa e normal?” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Aşa e normal.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”În noua inchiziţie PNL sau cum? 

Daţi-mi voie să vorbesc, mi-aţi dat cuvântul...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Producătorii trebuie să-şi 

desfăcă marfa proaspătă, marfă românească, da? 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Când v-aţi dat seama de asta? 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Dacă mai aveţi ceva de spus, 

pentru că eu îmi aduc aminte, când dumneavoastră eraţi preşedinte, nu prea ne lăsaţi să 

vorbim.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Întotdeauna!” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Haideţi să...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Eu vin cu o propunere decentă.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Aveţi 1 minut.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Mai puţin de 1 minut. Propunerea 

mea este următoarea şi cred că este destul de normală şi de decentă. Haideţi să studiem 

proiectele, să vedem care sunt motivele, le dezbatem şi dacă aveţi dreptate, nu e nicio 

problemă, dar nu putem vota proiecte puse pe masă, la rapid înainte. Este anormal ceea 

ce vreţi să faceţi, de abia aţi început mandatul ăsta şi aţi început cu stângul, credeţi-

mă.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Haideţi domnule că aţi spus 

1 minut şi deja aveţi 4 minute. Mulţumesc! Supun la vot ordinea de zi.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu este prezent în sala de şedinţe. 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Haideţi încă o dată, ridicaţi 

mâna, păi vreau să vă număr. Poftiţi doamnă, vreţi să spuneţi ceva, doamna Tătaru?” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Din câte ştiu, trebuie să supuneţi la vot 

suplimentarea ordinii de zi şi după aceea...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Am supus la vot. Bun, reluăm 

votul, atunci. Îmi cer scuze dacă, e prima oară când, n-am avut ocazia, pe vremea când 

PSD-ul era majoritar, să fiu preşedinte. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. 11 

voturi ”pentru”,1 vot „împotrivă” şi 5 „abţineri”.”  

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Iertaţi-mă, 5+11, nu ies 

19, 11 au fost ”pentru”, diferenţa să înţeleg că au fost „abţineri” sau cum s-a hotărât?” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Nu, au fost 2 „abţineri”. 

Domnule Gongu, nu v-am dat cuvântul!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Faceţi vorbire că a 

apărut şi domnul Nedelcu, ca să ştim că s-a modificat prezenţa de la 18, la 19 consilieri, 

asta înseamnă că 11 au votat „pentru” suplimentarea ordinii de zi, diferenţa au votat 

„împotrivă” sau s-au abţinut...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Deci s-au abţinut domnul 

Nedelcu şi domnul Niţu şi ceilalţi au fost „împotrivă”, deci atâta, domnul Iorga a fost 

„împotrivă”, restul au fost „abţineri”.” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Uitaţi-vă şi la … ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Păi eu m-am uitat, dar...bine, 

deci această suplimentare a trecut în urma votului.” 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” a 

d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-

George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 7 

voturi „abținere” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel,  Mocanu Georgian-

Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel şi 1 vot „împotrivă” din partea domnului consilier Iorga Marius-

Eusebiu . 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 11 voturi 

„pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 

8 voturi „abținere” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. 

 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mulţumim, stimaţi colegi, 

haideţi să parcurgem ordinea de zi şi să supunem votului.” 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 272/2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 

2020-2024; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Dar ăsta a fost...” 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Haideţi să vă ajut. De la 

prima şedinţă când s-au constituit comisiile, la următoarea, doamna consilier Marcu şi 

domnul consilier Dumitru şi-au prezentat demisia din funcţia de secretar al comisiei de 

drepturile omului, respectiv urbanism. Asta înseamnă că nefiind secretari nominalizaţi, 

dumneavoastră faceţi propunerile, pentru că la prima şedinţă, dumnealor să-şi preia 

atribuţiile secretarului comisiei de specialitate.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Am înţeles. Deci avem, 

domnule secretar general, avem 2 comisii unde trebuiesc completaţi secretarii, este 

comisia de urbanism şi comisia de drepturile omului. Vă rog frumos să faceţi propuneri! 

Domnule Iorga...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Îl propun pe domnul Nedelcu şi pe 

domnul...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Unde?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”La urbanism.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Bun.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Şi pe domnul Ungureanu  la cealaltă 

comisie.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mulţumesc frumos! Doamna 

Dimitriu...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Grupul consilierilor PNL  îi 

propune pe colegii, domnul Costea Ionel la comisia de urbanism şi pe domnul Zîrnă 

Cristian la comisia de drepturile omului. Mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mulţumesc!” 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Iorga Marius-Eusebiu pentru 

comisia de urbanism și agricultură  și nu se aprobă cu  8 voturi “pentru” din partea 

domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-

Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel şi 11 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Atanasiu 

Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Se supune la vot propunerea domnişoarei consilier Ana-Maria Dimitriu pentru 

comisia de urbanism și agricultură  și nu se aprobă cu 9 voturi “pentru” din partea 

domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-

Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian şi 8 voturi “abținere” din partea domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel 

şi 2 voturi „împotrivă” din partea doamnelor consilier Atanasiu Corina, Tătaru 

Alexandra. 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”N-a trecut.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Continuaţi cu domnul 

Ungureanu. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Bun, domnul Ungureanu la 

comisia de drepturile omului.” 
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Se supune la vot propunerea domnului consilier Iorga Marius-Eusebiu pentru 

comisia de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport  și nu se aprobă  cu  

8 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel şi 11 voturi “abţinere” din partea domnilor 

consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-

Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Se supune la vot propunerea domnişoarei consilier Ana-Maria Dimitriu pentru 

comisia de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport  și nu se aprobă  cu  

9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-

George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian şi 10 voturi “abţinere” din 

partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel, Tătaru Alexandra, Ungureanu Daniel. 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Ce facem, domnule 

secretar?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Faceţi alte propuneri. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Da, avem timp. Spuneţi, 

domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Facem propuneri sau stăm ? ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Îl propun pe domnul Gongu Emanuel de la 

drepturile omului. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Da, hai să mergem pe 

comisii. Dumneavoastră îl propuneţi la drepturile omului, pe Gongu. Alte propuneri? 

Nu, le facem pe rând. Altcineva, alte propuneri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Din partea cui? 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Din partea cuiva.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Tot la drepturile omului? ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Nu dumneavoastră, haideţi, 

lăsaţi, le luăm pe rând aşa.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Păi hotărâţi-vă. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Domnule, asta cu drepturile 

omului, mai vedem dacă mai propune şi altcineva.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: ”Propun eu pe doamna Tătaru. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Doamna Tătaru, foarte bine.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulţumesc pentru propunere, nu, nu 

vrem!” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Alte propuneri? Propunere 

refuzată. Bine, haideţi că fac eu o propunere. Haideţi, spuneţi domnule. La drepturile 

omului îl propun pe ...cum...zi...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Aceeaşi propunere, poate de 

data asta trece, la urbanism tot domnul Costea şi la drepturile omului, tot domnul Zîrnă. 

Se poate că e alt vot. Mulţumesc!” 
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Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Deci nu, haideţi să mergem 

pe alte propuneri. La drepturile omului o propun pe doamna Alina Drumea şi la 

urbanism pe domnul Corneliu Gheoca. Supunem la vot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Staţi, staţi, staţi. Deci la urbanism noi n-am 

propus. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”A, n-aţi propus, scuzaţi! 

Propuneţi şi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnul Radu Niţu. ” 

 Domnul consilier Radu Niţu:”Nu pot, sunt în comisie şi eu vă spun sincer, am 

fost şef mandatul trecut, acum 2 mandate am fost secretar, după aia am fost preşedinte 

la buget şi nu mai cobor…” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Bun, am înţeles. Faceţi altă 

propunere.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnul Iorga.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Deci domnul Iorga la 

drepturile omului? La urbanism, da! Şi aici la noi, domnul Gheoca, tot la urbanism. 

Hai să mergem pe urbanism.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Staţi puţin că …deci la urbanism  îl propun 

pe domnul Gongu şi la drepturile omului, pe domnul Şelaru, e bine? Da, pe domnul 

Şelaru. ” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Bun, la urbanism, domnul 

Gongu din partea PSD şi din cealaltă parte, la urbanism, domnul Gheoca. Haideţi să 

supunem la vot.” 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu pentru comisia 

de urbanism și agricultură  și nu se aprobă  cu  8 voturi “pentru” din partea domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel 

şi 11 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Neculai Tănase pentru comisia 

de urbanism și agricultură  și  se aprobă  cu 11 voturi “pentru” din partea domnilor 

consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-

Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 8 voturi “abţinere” din 

partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-

Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mulţumesc frumos! Deci 

domnul Gheoca va fi următorul, viitorul secretar de la comisia de urbanism. Haideţi să 

trecem la propunerea de la drepturile omului. Începem tot cu PSD. Aţi spus domnul 

Şelaru, da?” 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu pentru comisia 

de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport  și nu se aprobă  cu  cu  8 

voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 
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Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel şi 11 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri 

Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Neculai Tănase pentru comisia 

de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport și  se aprobă  cu 11 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

şi 8 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Doamna Alina Drumea este 

secretarul comisiei de drepturile omului. Vă mulţumesc frumos! Deci am stabilit asta, 

am stabilit acest şi acuma trebuie să supunem la vot  proiectul în ansamblul său.” 

Se supune la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  11 

voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian şi 8 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu 

Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel devenind hotărârea nr. 354 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Mulţumesc frumos, acest 

proiect a trecut! Trecem la următorul proiect.” 

 

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

privind,numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiuluii Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani;                                                          

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Vă rog să faceţi propuneri. 

Doamna Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Din partea PNL, domnul Gheoca 

Corneliu.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Da, alte propuneri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Din partea PSD, Selaru Aurel.”  

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Bun, mulţumesc! Supunem 

la vot. A, scuzaţi! Scuzaţi, am intrat în...haideţi să facem toate aceaste propuneri.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al  Municipiuluii Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani;                                                          

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Doamna Dimitriu...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Grupul PNL îl propune pe 

domnul Costea Ionel.” 
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Domnul președinte de ședință Neculai Tănase: ”Pe cine?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnul Costea Ionel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumim frumos! Grupul 

PSD, pe cine propuneți la Grădinița nr. 17? Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Nistoroiu Alexandru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Dacă vreți, vă spune 

doamna Dimitriu.” 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind, numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiuluii Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Doamna Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din partea PNL, subsemnata. 

Și de la dumneavoastră era domnul Gongu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Da, mulțumesc!” 

 

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

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.306/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Inițial la comisii, noi am 

făcut o propunere că vreau să fac o nouă propunere din partea noastră. O propun pe 

doamna Alexandra Tătaru. 

Da, spuneți doamnă!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc pentru propunere! 

Regret că acest proiect de hotărâre a ajuns din nou pe ordinea de zi. Drept urmare, refuz 

propunerea de data aceasta.Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Bine, atunci propune tu...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Grupul PNL îl propune pe  

domnul Neculai Tănase.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Din partea PSD?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Din partea PSD, pe domnul Șelaru Aurel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! Trecem mai 

departe.” 

 

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

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.299/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Doamna Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din partea PNL, subsemnata.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! Din partea 

PSD?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Din partea PSD, pe domnul Nedelcu 

Mihai.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, numirea a 

doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul 

director al Clubului Sportiv Municipal Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Doamna Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din partea PNL îi propun pe 

domnii Macovei Liviu și Zîrnă Cristian, și din partea comunității pe domnul Lazăr 

Mircea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! Domnul 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Din partea PSD, domnii consilieri Gongu 

Emanuel și Mocanu Georgian și ca reprezentant al comunității, domnul Dima 

Valentin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, completarea 

HCL nr. 352/10.11.2020 pentru modificarea art. 14 din HCL nr. 146/20.05.2020 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de șapte spații, 

inventariat în domeniul public al municipiului Focșani, situate în ”Perimetrul 

Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Aici trebuie să numim o 

comisie, nu? Un titular. Doamna Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din partea PNL, domnul Costea 

Ionel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! Din partea 

PSD?  Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Nistoroiu Alexandru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! S-au făcut 

propuneri pentru cele 8, 7 proiecte de hotărâre... urmează să... Cum? Eu am vrut să 

spun altceva, pe aceste proiecte se va vota după ce vom termina. La sfârșit, da? Va fi 

vot secret.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Mai este proiectul nr. 9.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Dar nu este aici. Îmi cer 

scuze!” 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al municipiului Focșani în Comisia pentru 
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evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială Anghel Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Propuneri! Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din partea PNL, subsemnata. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! Din partea 

PSD?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Din partea PSD, pe doamna Nedelcu 

Cristina. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Deci aceste 8 proiecte le 

vom vota după... că va fi vot secret, cum a fost și la ultima ședință extraordinară.Vreți 

să spuneți ceva, domnul Secretar?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Comisia de numărare a voturilor...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Haideți să propunem 

Comisia de numărare a voturilor. Cred că fiecare grup ar trebui să aibă câte o persoană 

în această comisie. Din partea PSD?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Din partea PSD, domnul Ungureanu 

Daniel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumim frumos! De la 

USR? Doamna Alexandra Tătaru.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din partea PNL îl propun pe 

domnul Zîrnă Cristian.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot Comisia formată din domnii consilieri  

Ungureanu Daniel, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra și se aprobă cu 19 voturi 

”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel ,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru 

Alexandra. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumim frumos! 

Trecem mai departe la cele 2 proiecte, la cele 3 proiecte de pe lista suplimentară... Mai 

era un proiect. La acela am discutat. Deci avem așa: 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind revocarea 

mandatului domnului Melinte Vasile din Adunarea Generală a Acționarilor la SC 

Administrația Piețelor Focșani SA și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 214 din 18 aprilie 2019 pentru desemnarea mandatarului 

Consiliului Local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

SC Administrația Piețelor Focșani SA. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Această revocare se face 

prin vot deschis. Vă rog, domnule Nedelcu!” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am venit mai târziu, dar voiam să 

întreb… știam că domnul Melinte Vasile este mandatat până în anul 2023. Ce s-a 

întâmplat acum? De ce vreți să faceți revocarea acestuia?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Am spus mai înainte că... 

i-am răspuns domnului Iorga.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog să-mi răspundeți și mie că nu știu. 

Eu știu că este ilegală treaba asta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Este ilegală din punctul 

dumneavoastră de vedere. Este o hotărâre a Consiliului Local de a-și mandata 

reprezentantul. Majoritatea va hotărî cine va fi mandatar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Faceți exact cum a făcut cu mine la Spital.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Țin minte când erați 

dumneavoastră președinte de ședință nu mă lăsați să vorbesc neîntrerupt. Eu vă las să 

vorbiți neîntrerupt, dar nu prea mult.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu n-am vorbit neîntrerupt. Eu sunt cu 

microfonul aprins. Deci mi-ați dat permisiunea, unul la mână. Doi la mână…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Dacă vreți, pot să vi-l 

opresc, dar vă las să vorbiți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bineînțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Eu nu fac așa ceva, ce ați 

făcut dumneavoastră, decât dacă abuzați. Vă ascult, domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Același lucru pe care l-ați încercat cu mine 

la Consiliul de administrație la Spital, îl încercați acum cu domnul Vasile Melinte. Vă 

spun că nu este legal. Este ales până în 2023. Cum și eu am fost votat atunci și voi         

v-ați dizolvat grupul PNL, v-ați dizolvat oamenii și v-ați pus alți oameni și ați crezut 

că o să fie legal faptul că, între ghilimele ați abuzat de lucruri și ați spus că ați desființat 

Consiliul, cu toate că nu era desființat.  

Același lucru văd că se întâmplă și aici, lucru care mie mi se pare ilegal și s-ar 

putea să fiți acționați în judecată, drept pentru care noi o să ne abținem de la mazilirea 

aceasta, dar treaba dumneavoastră cum doriți. Eu nu cred că este legal. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc frumos, 

domnule consilier Nedelcu! Doamna Alexandra Tătaru!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Și echipa USR-PLUS ar dori să afle 

mai multe informații, explicații despre motivele revocării acestui domn consilier 

Melinte. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Da, fără probleme. 

Doamna Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulțumesc domnule 

președinte! Am ridicat mâna înaintea dumneavoastră, domnule Nițu. Să știți că n-am o 

problemă. Dacă vreți să vorbiți dumneavoastră, cu drag! Voiam doar atât să spun, 

domnule președinte să aveți grijă că nu suntem la discuții politice, fiind ședință 

extraordinară, nu avem pe ordinea de zi așa ceva și aș vrea cumva să se țină cont de 

acest lucru. Suntem strict la proiecte și atât.  Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Da, mulțumesc! Domnul 

Iorga, dumneavoastră ați mai luat de câteva ori cuvântul. Domnul Nițu...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte, haideți să...” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Îi dați voie colegului 

dumneavoastră, să vorbească?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, vorbesc că... după aceea, ai timp... 

Domnule președinte, aș vrea să mai spun încă o dată... de ce îl revocăm, n-am aflat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Ați mai întrebat o dată. O 

să vă răspund la urmă.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu, stați. Doi, nu era corect să avem la mapa 

noastră de consilieri un raport al activității?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Și ați mai spus-o  încă dată. 

Altceva nou. Că au spus-o colegii dumneavoastră.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „De ce nu l-am chemat pe domnul mandatar de 

la Piață, să dea explicații?  Că bănuiesc că n-aveți niciun raport, nici o vorbă despre 

dumnealui. De ce nu l-ați chemat să spună Consiliului Local care sunt motivele?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „A treia chestie. A patra de 

fapt.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „După aceea, am văzut că vă legați de Consiliul 

de administrație. N-are nici o legătură mandatarul de la Piață cu Consiliul de 

administrație. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „A cincea.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „A cincea. Consider că nu este normal să facem 

această revocare fără o analiză a activității.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Am înțeles. Mai aveți încă 

două puncte.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, vreau să... spun și 10, dacă vreți. Nu 

este bătut nimeni în cuie, dar trebuie s-o facem într-o legalitate, într-o ordine firească.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Deci, noi nu facem nimic 

ilegal, domnule consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, îmi aduc aminte că vociferați și 

făceați tot felul de discuții în mandatul trecut, când domnul Primar sau alții  inițiau 

proiecte. Comentați că le dădea cu o zi, cu două înainte. Și erau pentru cetățenii 

municipiului Focșani. Pentru cine este acest proiect? Pentru cine?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Domnule, mai aveți ceva 

nou să transmiteți? V-am spus că nu facem politică.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dar nu-i vorba de politică, domnule.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc frumos!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu este nimeni bătut în cuie, dar să ne spuneți 

să știm ce votăm, domnule, că poate să ne dea în judecată cetățeanul respectiv.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Bine.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să răspundeți la cele spuse.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Am înțeles. O să răspund. 

Deci acum dacă îmi dați voie să reiterez ce am spus mai înainte. Domnule, dar 

dumneavoastră ați vorbit de câteva ori până acum. Dar nu putem să vorbim așa la 

infinit. Ați vorbit de câteva ori. Credeți că numai dumneavoastră sunteți aici? Vreau să 

vorbesc și eu. Domnul Iorga, eu v-am dat cuvântul cu mult calm și v-am ascultat cu 

multă atenție, dar dumneavoastră tot repetați. Păi nu trebuie să-mi spuneți mie nimic 

altceva. Acum vreau să vorbesc și eu, dacă îmi permiteți.  
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Colegii de la USR și de la PSD au pus o întrebare vizavi de acest proiect, pe care 

noi îl propunem privind revocarea domnului mandatar al Adunării Generale a 

Acționarilor, mandatar al Consiliului Local la Piață. Și am spus-o și mai înainte. Mă 

repet. În condițiile în care de la PSD s-a făcut mare tam-tam că se închid piețele peste 

tot...  

Păi nu, dar vă las și pe dumneavoastră. M-ați întrebat care este cauza. Îmi dați 

voie să răspund? Deci, în condițiile în care  s-a făcut mare tam-tam, toți focșănenii știau 

de la purtătorul de cuvânt al PSD că se închid piețele, că era domnul deputat nu știu 

care, că nenorocire...  

În urma acestor demersuri false, datorită faptului că, Administrația Piețelor nu a 

luat nicio poziție în acest sens, să vină să iasă c-un comunicat că piețele nu sunt 

deschise.. Ba mai mult, s-a și încercat închiderea unor piețe. Noi am încercat de 

cuviință că trebuie să facem niște schimbări la nivelul unor oameni care au o percepție 

eronată vizavi de această Administrație a Piețelor. Ăsta este răspunsul pe care vi-l dau. 

Și acum aș vrea să trecem la vot. Supunem la vot... dar vorbim până mâine dimineață, 

domnul. Nu mai avem... Păi de ce să îngrădim dreptul? ” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Dar nu este corect.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Și domnul Șelaru s-a înscris la cuvânt.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Domnul Șelaru, 

dumneavoastră sunteți mai nou în Consiliul Local. Dacă erați? Cum erați înainte un 

ziarist, nu? Dacă semnalați modul în care colegii dumneavoastră ne închideau 

microfoanele, era bine. Dar dumneavoastră ați fost un ziarist care probabil nu observați 

decât ce făceau alții.  

Eu pot să vă dau, dar sunteți prea mulți. Hotărâți-vă unul, dar nu toată lumea. Nu 

se poate.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă vreți să facem panaramă, facem 

panaramă. Dar ați zis că vreți să începem cu dreptul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Ăsta se închide? V-ați 

exprimat...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte de ședință, vă rog nu 

puteți să începeți cu formula ”Știți că în mandatul trecut … pentru că eu nu am fost în 

mandatul trecut, da? 

Vi se pare că țip?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Domnul consilier, noi aici 

suntem în Consiliul Local și trebuie să acceptăm niște reguli de civilizație. Eu v-am dat 

cuvântul aproape la toți colegii, deci nu putem face aici un cor. Cine a vrut să ia 

cuvântul, a luat cuvântul. V-am ascultat civilizat, dar acum nu putem să dăm la nesfârșit 

cuvântul. Am spus ce am avut de spus și acum trebuie să supunem votului acest proiect. 

Ați vorbit de nu știu câte ori dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Scuzați-mă, domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Supunem la vot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, până să supuneți la 

vot… ca să vedeți și dumneavoastră cum este domnul președinte. Lăsați asta că o să 

votăm. Nu vă faceți griji! Putem să mai stăm. Pot să vorbesc și tare, domnule 
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președinte. Piețele Obor au fost închise datorită legii care a fost dată de Guvernul 

PNL.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Deci vedeți, politică. 

Haideți domnule nu facem politică aici. Eu v-am spus care a fost motivul și acum supun 

la vot. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnule președinte, cu tot respectul! Haideți să citim un pic Regulamentul: 

Se supune proiectul de hotărâre la vot în momentul în care se epuizează cei care 

s-au înscris la vot. V-am atras atenția că domnul Șelaru...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „ Haideți, că dacă este        

să-mi aduc aminte, domnul Secretar...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte și noi vă lăsam să 

vorbiți pe toți, da? Vă rugăm frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Și n-am lăsat pe toată 

lumea să vorbească?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul Șelaru s-a înscris la vot și este corect să-i dați cuvântul. Ce a lucrat 

fiecare într-o altă activitate, nu ne interesează. Nu puteți lipsi consilierii de dreptul de 

a-și exprima opinia.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Domnul Șelaru, vă rog 

frumos!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Doar voiam 

să vă spun că cei 7 ani de acasă nu-i cumpărați de la magazine și nici respectul. Nu 

puteți să-mi spuneți mie formula, că știți în mandatul celălalt v-am dat cuvântul sau nu 

l-am primit. Ceea ce vreau eu să vă spun, și să le spun atât colegilor mei este faptul că, 

nu puteți să veniți cu un proiect de hotărâre cu 5 sau 7 minute înainte de începerea 

ședinței și să spuneți că le avem la mapă. Așa cum spunea și domnul Secretar, fiecare 

consiler are dreptul să-și spună cuvântul. 

Îmi aduc aminte că în ședința trecută am ascultat și o poveste de Ion Creangă 

aici, pe care noi cu bun simț și respect am fost în asentimentul colegilor și am        

ascutat-o. Așa că, nu puteți interveni cum doriți dumneavoastră și să ne dați sau să nu 

ne luați cuvântul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Vă rog  să fiți mai la obiect. 

Adică am înțeles ce ați spus. Ok. Mulțumesc frumos!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mă bucur că ați înțeles de data asta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „ Mulțumesc frumos! Deci 

s-au epuizat orele de cuvânt. Domnul Secretar, s-au epuizat?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Iertați-mă! Domnilor consilieri, știți bine că la început de ședință, puteți să 

votați intervențiile și timpul alocat fiecărui consilier. Nu s-a întâmplat asta de la 

începutul acestui mandat. Dar dacă nu s-au limitat înscrierile la cuvânt și timpul alocat 

fiecărui consilier, asta înseamnă că fiecare consilier are dreptul să-și exprime opinia.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Are voie să-și exprime 

opinia o dată.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „N-am stabilit nimic în sensul acesta, domnule președinte.” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „După părerea dumneavoastră, niciodată.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Atunci, hai să limităm 

acest timp, dacă vreți să mai spuneți, să stabilim o regulă, nu putem să vorbim de acum, 

până mâine dimineață. Supun la vot limita de a lua cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, vă aduc aminte că       

s-a votat deja.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Deci supun la vot limitarea 

la un minut.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnule președinte, iertați-mă! La începutul fiecărei ședințe, stabiliți 

regulile pentru ședința respectivă. Faptul că sunteți aproape de sfârșitul ședinței...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „N-am voie?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „La momentul ăsta nu mai aveți voie.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „La începutul ședinței stabiliți și intervenția și timpul alocat fiecărui 

vorbitor.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Domnul Secretar!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „La diverse, la sfârșitul ședinței, domnule 

președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Nu am voie să supun la 

vot?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, dacă ați fi fost atent 4 

ani de zile și nu dormeați în bancă, vă spun eu că acum știați ce aveți de făcut. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Supunem la vot acest 

proiect. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu puteți să vorbiți pentru că colegul nostru 

nu a terminat de vorbit. Puteți să votați dacă vreți, dar nu este legal ce faceți. Domnule, 

nu aveți cum să votați, atâta timp cât nu se poate. Votați, dar votați aiurea, să știți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Deci dumneavoastră 

sunteți pe scandal?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu, domnule, dacă îmi dădeați 

cuvântul, vorbeam 30 de secunde.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Stimați colegi, unde este 

problema?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Dar cu cine vorbești ”stimați 

colegi”? Dar unde te crezi aici?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Poate n-ați întrebat toată sala, domnule 

președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „N-au participat la vot. 

Acest proiect a trecut.” 

 Dacă sunt discuții? 

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

cu 11 voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu 
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Corina și Tătaru Alexandru și 8 abțineri din partea următorilor domni consilieri: Iorga  

Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 

Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela și Șelaru Aurel, devenind 

hotărârea nr. 355 
 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-a trecut niciun proiect. Domnule 

Secretar, vă rugăm să nu consemnați așa ceva datorită faptului că nu s-a votat corect. 

Nu au fost ascultați ceilalți colegi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Trecem la următorul 

proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Acest proiect nu este valabil. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Dar stabiliți 

dumneavoastră care este valabil sau nu?” 

 

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

mandatarului Consiliului Local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani SA. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Aveți propuneri? Dacă 

aveți propuneri pentru? După ce facem propunerea, vă dau și cuvântul. Nu mai faceți 

gălăgie!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nici măcar n-am apăsat microfonul 

din respect pentru colegii mei și pentru dumneavoastră, am așteptat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Dumneavoastră, credeți că 

rezolvați ceva cu modul ăsta? Domnul Iorga, 4 ani de zile, ăsta a fost discursul 

dumneavoastră. Deci dacă aveți propuneri?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule, vreau să iau cuvântul la 

vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „După aceea luați cuvântul. 

Întâi se fac propunerile. După ce se fac propuneri. După, poate să vorbească.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Stimați cetățeni, poftiți ce oameni veți 

trimite în Parlament.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Doamna Dimitriu!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule președinte, 30 de 

secunde.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consiler Iorga, îmi 

cer scuze! Domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Haideți să n-avem 

manifestări huliganice! Haideți, vă rog frumos! Dar eu nu înțeleg. Doamna Dimitriu, 

vă rog frumos faceți propunerea!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier, dacă îmi 

dați voie să vorbesc? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Dar de ce să vă dau voie?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pentru că m-am înscris la 

cuvânt și mi-a dat domnul președinte cuvântul.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Și domnul Iorga s-a înscris la cuvânt și nu    

l-a primit.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte, 

propunerea este Baclov Mihaela Beatrice. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Alte propuneri? Vă rog 

frumos să spuneți două cuvinte. Este bine să știe și colegii.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Doamna trebuia să fie aici să se 

prezinte în fața noastră, a Consiliului Local.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Aș răspunde în primul rând 

cetățenilor, că văd că, cu colegii din Consiliul Local, din păcate, nu se poate discuta. 

Dacă ne aducem bine aminte, la ședința extraordinară de săptămâna trecută, în care 

dacă îmi aduc bine aminte, Administrația Piețelor trebuia să prezinte către Consiliul 

Local raportul semestrial și au trecut multe semestre din care nu a rezultat niciun raport. 

O dată. 

Mai mult decât atât, cum a spus și domnul președinte de ședință, Administrația 

Piețelor a făcut o gafă exagerată vizavi de focșăneni. Nu vorbesc politic. Acum vorbesc 

administrație, dacă ați înțeles. Și au făcut o gafă enormă ducând la disperarea 

cetățenilor municipiului Focșani, care dăduseră bucluc în piețe să-și facă 

aprovizionarea pe considerentul că, în urma a ceea ce au spus dumnealor de acolo, se 

vor închide toate piețele din orașul Focșani. Greșit.  

Mai mult decât atât, aceste 2 proiecte au fost la mapa dumnealor, au fost prezente 

în comisia de specialitate, asta ca să știe focșănenii și au avut tot timpul la îndemână să 

poată studia patru pagini.  

Mai mult decât atât, ilegalitate nu există,  în spatele acestor proiecte, fiind 

referatele de specialitate și rapoartele, ceea ce fiecare proiect, dacă ați văzut la mapă, 

are aceste lucruri atașate și atunci nu știu care-i ilegalitatea. Dacă considerați că este o 

ilegalitate, vă rugăm frumos să vă adresați în scris tuturor organelor abilitate și 

procedura mai departe o știu organele respective. 

Așadar, să revenim la doamna pe care am desemnat-o, din partea consilierilor 

PNL, este jurist de profesie și cred că este persoana cea mai în măsură să poată 

reprezenta Adunarea Generală a Acționarilor așa cum trebuie și cred, cum este normal. 

Și dacă îmi dau bine seama, de-a lungul timpului la fel nici mandatarul până la 

momentul de un pic de mai devreme, nu cred că s-a prezentat în fața Consiliului Local 

care l-a desmnat, cu un raport. Mulțumesc frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Mulțumesc! Dacă mai sunt 

și alte propuneri? Vă rog, domnule Secretar!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Solicitarea grupului PNL de a nominaliza pe cineva nu vizează și durata. 

Codul civil prevede o durată de maxim 3 ani de zile. În timp, vă reamintesc că, a fost 

o durată de 2 ani, de 3 ani. Acum vă rog să faceți propuneri și în acest sens, astfel încât, 

în momentul în care se supune la vot, se știe că mandatul sau durata mandatului acestui 

domn, doamnă, ce va fi, să știm care este. Deci maxim 3 ani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Atunci mergem pe această 

durată de 2 ani. Mi se pare corect. Nu? Lăsăm 2 ani? E bine așa, 2 ani. Dacă așa spune 

Codul civil, să respectăm legea. Că noi suntem oameni care respectă legea. Mai aveți 

alte propuneri vizavi de ...?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bineînțeles, domnul. Uitați-vă aici la 

mine.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru că vreau să fim clar înțeleși și aș 

dori pentru că nu li s-a lămurit doamnelor colege de la USR motivul adevărat al 

schimbării, atunci această…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Aveți propunere?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu propun pe cineva pe care acum trebuie 

să-l prezint.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Haideți, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci vă rog frumos, cum a fost prezentat 

de doamna…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: „Așteptăm propunerea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci vreau să fiu înțeles. Vă rog frumos, 

nu mă mai întrerupeți!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Lăsați-l să termine! Că pe doamna Dimitriu 

ați lăsat-o să vorbească, domnul președinte.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, lăsați că mă descurc cu domnul 

președinte. Nu este o problemă. 

Deci, să revenim! Ȋn acea miercuri fatidică, care ȋn opinia unora pune capăt unui 

mandat, a unui consilier ales până pe data de… până ȋn 2023, guvernul PNL a dat o 

lege ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “Aveți propunere sau nu 

aveți propunere? Deci? ”  

Domnul consilier Aurel Șelaru: “Lăsați-l d-le să vorbească! Iar interveniți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “După puteți face ce 

comentarii doriți…aveți propunere? ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Guvernul PNL a dat o lege prin care blocau 

oboarele, să intre lumea ȋn Obor. Atunci au fost ȋntrebați dacă deschid aceste oboare, 

iar domnul Vasile Melinte, ȋn mod normal dacă deschidea acestea, avea un dosar 

penal... da? Pentru zădărnicirea bolilor, dosar pentru care putea să ajungă şi la puşcărie. 

Si atunci Guvernul, ăsta.. PSD, a venit cu o altă hotărâre, a anulat acea decizie a 

Guvernului PNL de a bloca oboarele, dar asta a doua zi, şi  lucru care s-a şi ȋntâmplat! 

Dumnealui nu putea la ora aceea...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “nu am ȋnțeles, este 

vina…am ȋnțeles ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “să-şi ia dosar penal pentru o lege absurdă 

şi antiromânească pe care a dat-o guvernul PNL ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “ Deci domnul consilier, nu 

mă obligați. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Deci eu ȋl propun pe dl Melinte, în 

continuare, vă mulțumesc” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “Am ȋnțeles! Vă rog 

domnul Macovei ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “Văd că ȋn acest proiect… este ataşat 

şi contractul de mandat,cred că... Dacă aveți..,. am rugămintea, colegilor mei, sa-l 

studieze foarte bine, astfel ȋncât data viitoare să nu mai avem aceste discuții, și dacă 

m-aş uita la capitolul 7...” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: “lăsați capitolul7…nu…” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “ȋl aveți acum ȋn față” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “domnul…lăsati-l să 

vorbească, domnul Iorga, vă rog frumos!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “la capitolul 7, observ că la articolul 

12, mandatul se stinge prin…şi există şi un punct acolo: revocarea mandatarului. 

Ȋntrebarea mea este: dacă ȋn contractul prezent era la fel?  

Era la fel…da, deci acest contract… a fost semnat cu acest articol. Că nu am 

contractul domnului Melinte ȋn față ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Deci este o clauză ȋn 

contract, ȋn care se…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Administrația Oboarelor şi Piețelor a adus 

acum la Consiliul Local peste 1 miliard de lei profit! Voiam să vă spun şi treaba asta” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase:  ”Da ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “Vă rog eu frumos” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “ Haideți nu mai umblați cu 

minciuni domnul… . Vă rog frumos domnul Primar” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă: “Nu! 

Sunteți domnul consilier ȋn eroare! Doamnelor şi domnilor consilieri, am tăcut din 

gură, v-am lăsat să vă disputați din punct de vedere politic. Vreau să vă spun doar atât! 

Deşi este un proiect propus de colegii consilieri PNL, am fost întru totul de acord cu el 

pentru că am semnat raportul de specialitate al compartimentului de specialitate. Dacă 

dăm puțin timpul ȋnapoi și ne gândim foarte bine care erau atribuțiile, atât a 

mandatarului, cât şi a Consiliului de Administrație a Administrației Piețelor, cât şi a 

directorului Administrației Piețelor, aceea de a dezvolta şi a moderniza piața! Țin să vă 

reamintesc, tot aici in Consiliul Local, la solicitarea insistentă a Administrației Piețelor, 

s-a acordat o mărire de capital social de 160 de mii de lei, pentru a se face un studiu de 

fezabilitate, pentru modernizarea Pieței Moldovei.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “Adică 1 milion 600 ” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă: “ 160 de 

mii de lei, adică 1 miliard 600 de mii de lei vechi…600 de milioane. Nu s-a făcut nici 

până ȋn prezent acest proiect, acest studiu de fezabilitate. Este acelaşi contract domnul 

Macovei! Dar la articolul 7, scrie foarte clar: mandatarul ȋn exercitarea atribuțiilor      

ce-i revin, conform legislației ȋn vigoare, are obligația ca ori de câte ori constată situație 

de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății să anunțe şi să 

propună Consiliului Local modul de rezolvare a acestora ȋntr-un termen stabilit. Vă 

aduc la cunoştință că la raportarea lunii iunie 2020, SC Administrația Piețelor, fără să 

informeze Consiliul Local, a fost pe o pierdere de 220 de mii de lei aproximativ, 250 

de mii de lei? 250 de mii de lei… L-ați văzut cumva pe mandatarul Consiliul Local, 

venind aici ȋn fața dumneavoastră şi spunând d-le suntem ȋntr-o problemă?! Nu este 

posibil ca din raportările pe care le aruncă aşa…fără să le aducă ȋn fața Consiliului 

Local, să vină să spună Administrația Piețelor că are grad de ocupare, ȋn timp de vară, 

când sunt toți producătorii agricoli cu toate produsele agroalimentare obținute din 

munca proprie, că ei la Administrația Piețelor au grad de ocupare de 30%. A, da! Se ia 

30% , 40%  gradul de ocupare, ȋn momentul ȋn care iei ȋn calcul şi piețele care nu există. 

Reamintesc că Piața Bahne nu mai există, Piața Gară nu mai există! …da? cu toate 
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insistențele pe care le-am avut de atâtea ori ȋn discuțiile directe sau indirecte cu 

conducerea Administrației Piețelor, au refuzat să le revigoreze pe acestea, să le pună la 

dispoziția focsănenilor! Au ținut cu dinții doar de…  Piața Moldovei, extinzând    ȋntr-

o țigănie şi o debandadă totală tarabele pe domeniul public, forțându-ne nota să le 

punem la dispoziție nişte străzi, străzi pe care ȋşi desfăsoară activitatea de comerț, ȋn 

contextul ȋn care perimetrul pieței este neutilizat, interiorul pieței este neutilizat din 

cauza condițiilor improprii de desfăşurare a activității, vara cald, iarna curent şi frig şi 

aşa mai departe…Vreți să vă mai spun mai multe? Vă invit oricând, când vreți 

dumneavoastră ȋn piață, să vedeți cum este piața aia! Sincer să vă spun, mie ca Primar 

şi ca reprezentat al municipiului Focşani, al cetățenilor, ȋmi este ruşine de cum arată 

Piața Moldovei. A fost un obiectiv al meu, ȋn mandatul precedent, de a reface acest 

obiectiv. Au venit investitori, care ne-au propus parteneriate, pentru a face din Piața 

Moldovei un loc civilizat de a-şi comercializa producătorii agricoli produsele şi nu 

numai…iar conducerea Administrației Piețelor a spus că aici miroase a DNA . Fără să 

analizeze şi fără să vină cu alte soluții ȋn schimb. Şi vă mai citesc un articol şi cu asta 

am incheiat! Mandatarul, articolului 7 spune: “Semestrial va prezenta Consiliului Local 

o informare privind activitatea prestată de Consiliul de Administrație”. Ați primit ȋn 

mandatul precedent, consilieri care sunteți mai vechi, vreun raport din partea 

mandatarului? Eu nu l-am văzut!  Iar dacă vorbim de capitolul ȋnchiderea oboarelor,  

s-a discutat foarte mult pe marginea acestui subiect ȋn cadrul şedinței de Comitetul 

Local pentru Situații de Urgență, când ați fost foarte clar, că da ȋntr-adevăr, nu cred că 

este cea mai bună soluție ȋnchiderea oboarelor, dar am lăsat, pentru că era atribuția şi 

apanajul Administrației Piețelor să gestioneze această situație prin aplicarea legii ȋn 

vigoare. Bună, rea, trebuia să o aplicăm! Unde se spunea foarte clar că se pot menține 

deschise piețele agroalimentare ȋn zonele deschise! Ştiți ce a facut domnul Melinte?... 

Ȋn loc să motiveze legalitatea sau ilegalitatea acestei decizii luate de Administrația 

Piețelor, le-a spus foarte clar cetățenilor care erau nemulțumiți: duceți-vă mă la Misăilă 

şi mulțumiți-i, nu pe el l-ați votat? ...Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Mulțumesc domnule 

Primar! Aş vrea să…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ Dacă ȋmi permiteți două secunde” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Imediat! Aş vrea să…să vă 

mulțumesc pentru acest cuvânt pentru că dumneavoastră… ca şi Primar care ați avut 

un mandat de patru ani, cunoaşteți foarte bine ceea ce se ȋntâmplă ȋn piață, şi eu aş vrea 

să invit colegii de la PSD să dăm mâna cu toții şi să facem, să reuşim să facem, o piață 

la standarde europene. Asta… cred că…ăsta, asta este menirea noastră ca noi toți, 

consilierii municipiului Focşani, să reuşim… să impunem… Bineȋnțeles că noi 

hotărâm aici!…domnul Primar o să pună ȋn fapte ceea ce noi hotărâm. Să hotărâm de 

exemplu să construim o piață nouă! Cred că ar fi foarte bucuroşi cetățenii municipiului 

Focşani! Dar pentru asta trebuie să venim cu oameni noi, cu oameni care au altă 

viziune, cu oameni care vor să contribuie la dezvoltarea oraşului nostru. Mulțumesc! 

Poftiți domnul…”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ Vă mulțumesc! Sincer vă spun din suflet 

m-ați emoționat… dat fiind faptul că sunt bărbat, nu vărs o lacrimă acum. Ȋmi aduc 

aminte ȋn mandatul trecut cum domnul Primar se chinuia cu dumnevoastră ca să votăm 
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străzi, să votăm locuri de joacă, să votăm piste de biciclete…şi refuzați! Nu! Ȋmi cer 

mii de scuze că tot aşa vă spuneam şi eu: domnule nu numai PSD-iştii vor stradă” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai  Tănase: “Domnule Nedelcu aveți 

ceva de spus vis-à-vis de piață?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “nu, nu chiar m-ați emoționat! Da ,despre 

piață vreau să vorbesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Treceți peste emoție şi 

haideți să…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “chiar m-ați emoționat!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Beți un pic de apă!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: “Lăsați-l să vorbească!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Ar fi fost logic şi normal, dacă 

tot…domnule Primar…trebuia! Dacă ştiați că o să veniți cu aceste proiecte, să-i 

chemați pe cei, să… mă rog nu mai contează! Domnilor de la PNL, mă scuzați atunci! 

Dacă tot există astfel de intervenție.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Deci ăsta este un proiect al 

consilierilor PNL.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Trebuia invitat domnul… mandatar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Vreți să-i dați replica 

domnului Primar?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “nu, nu… trebuia invitat domnul mandatar 

să vă explice, să vă spună, să se apere! Nu să primească nişte acuze fără a i se da 

posibilitatea să se apere! Deci, eu propun, ca să… dacă tot vreți să fim aşa ȋn spiritul 

sărbătorilor, şi faptul că m-ați emoționat, că mi-ați dat peste cap discursul” 

   Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Deci, v-am spus treceți 

peste emoție!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Da, da am să trec! Domnule preşedinte 

haideți să amânăm acest proiect şi să invităm pe domnul mandatar să ne povestească, 

să ne spună.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Nu! eu cred că…”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “adevărul dânsului… şi după aceea şi grupul 

de la USR, să poată să judece cu celeritate! Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Mulțumesc şi eu! Stimați 

colegi cred că s-au spus destule, eu cred că trebuie să trecem la vot! 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vreau.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “S-au spus destule, s-au 

spus destule! Deci domnul… s-au spus destule! Dumneavoastră ați fost viceprimar şi 

trebuia să vă ocupați de această piață! Nu v-ați ocupat! Supun la vot această…un 

moment…sunteți prea recalcitrant.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: “Lăsați-l d-le să vorbească!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Vă rog!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc! Uitați, sunt pe site-

ul Administrației Piețelor Focşani şi culmea, deci eu puteți verifica şi dumneavoastră!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Eu sper că dumneavoastră 

nu aveți emoții!” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu? Nu mă emoționez, nu mă 

emoționați asa uşor dumneavoastră! Uitați ce scrie aici! Raportul 2018-2019 exercițiul 

financiar 2018-2019, cheltuieli nu ştiu ce... venit net 198.921 lei, ştiți ce ȋnseamnă asta? 

Aproape 2 miliarde d-le!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Bun!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da d-le! Pe 2020 ȋncă nu a trecut! 

D-le sunt 2 miliarde de lei! Vi se pare puțin? Şi vă mai spun un lucru, stimați colegi, 

dragi şi stimați colegi! Administrația Piețelor sau Piața Focşani, cum o ştim aşa prin 

componența ei cu Piața Moldovei, Piața Sud, Obor şi aşa mai departe, este o instituție 

de utilitate publică! Pe mine mă interesează ca această instituție sa-mi asigure tot ce 

este necesar, prin desfăşurarea activităților convergente pieței, da? Să-mi asigure bunul 

mers, atât al producătorilor, cât şi al cumpărătorilor din municipiului Focşani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Vă mulțumesc d-le 

consilier” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ Indiferent de costuri! Chiar dacă” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Mulțumesc! Eu aş vrea să 

spun” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ Piața a adus 2 miliarde de lei la 

buget!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Am ȋnțeles! Mulțumesc! Eu 

aş vrea să vă spun aşa, haideți să ieşim cu toții din această lâncezeală şi să nu mai 

mergem după cifre, ca după vremea lui Ceauşescu, care nu au nici măcar o legătură cu 

realitatea! Haideți că suntem acuma, suntem la un moment ȋn care putem să punem cu 

toții umărul să dezvoltăm acest oraş! Haideți să scoatem acele tarabe de pe străzi, care 

nemulțumeşte o grămadă de persoane! Să facem o parcare aşa cum trebuie ȋn piață! 

Care de asemenea nemulțumeşte o grămadă de persoane din Focşani! Haideți să dăm 

mână cu mână! Vă rog frumos suntem ȋn oraşul unirii şi haideți să fim civilizați, unul 

cu altul! Da domnul consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “Domnul preşedinte, aş vrea să-i 

rugați pe domnii consilieri şi să le spuneți că au trecut de proiectul privind revocarea 

mandatului domnului Melinte. Şi acum vorbim…” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…votat” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “s-a votat!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ a expirat la data de” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: “Eu ştiu ca nu ați vrut să votați! 

Domnule preşedinte…!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Da, mulțumesc frumos, 

mulțumesc frumos! Mai vrea să vorbească cineva? Vă rog doamna Corina Atanasiu!” 

Domna consilier Corina Atanasiu: “Doar o mențiune!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Vă rog frumos!” 

Domna consilier Corina Atanasiu:  “Venitul nu este acelaşi lucru cu profitul… 

şi aici avem o problemă ȋn raportarea financiară, ȋn bilanț, mă uit la acel semestrial pe 

2020, ultimul de altfel… Şi mai mult decât atât, cănd ai monopol pe un serviciu, să ieşi 

ȋn pierdere, mi se pare o administrare foarte, foarte, foarte proastă! Deci cred că este 

justificată revocarea mandatarului! Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Mulțumesc doamna 

consilier! Şi eu zic că ar trebui să ținem cont de oamenii care se pricep, ȋn primul rând! 

De asta suntem Consiliu Local! … şi… stați puțin domnul…Dumneavoastră cunoaşteți 

condițiile? Suntem Consiliu Local pentru că avem ȋntre noi oameni din diverse profesii 

şi trebuie să ascultăm oamenii care au… care se pricep pe acest domeniu. Cum este 

doamna Corina, cum este domnul Liviu Macovei şi aşa mai departe! Mulțumesc 

frumos!” 

   Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Spuneați că este jurist! Nu avem cumva 

nevoie de economist sau de un om de afaceri? Puneți un jurist?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Haideți… supunem la vot 

acest…mulțumesc frumos domnul consilier! Supunem la vot acest proiect de hotărâre! 

Pentru propunerea PNL de înlocuire…Bun atunci votăm secret” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: “ Ȋnțeleg că singura 

propunere este doamna Baclov! Mai sunt şi alte propuneri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Nu! Am zis Vasile Melinte!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: “A… dumneavoastră ați 

zis… corect! Şi durata 2 ani!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Da! Trecem la vot pentru 

toate proiectele, da? “ 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: “Am pregătit buletinele 

de vot! Vă rog semnați buletinele de vot!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Deci comisia, facem o 

pauză! Luăm o pauză de 5 minute!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: “Facem o pauză!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Neculai Tănase: “Deci ȋn timp ce eu semnez 

buletinele de vot, ca preşedinte de şedință, rog comisia ca de asemenea să fie aici 

prezentă, alături de mine!” 

Se procedează la votul secret în cabinele de vot special amenajate. 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „începem în ordine să citim 

rezultatele după vot .” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, au fost 2 

propuneri: d-nul Șelaru Aurel 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”  

d-nul Gheoca Corneliu Dumitru  9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „proiectul nu a trecut.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, fost 2 

propuneri: d-nul Nistoroiu Alexandru 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”,  d-nul Costea Ionel  9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nu a trecut nici acest proiect.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, fost 2 

propuneri: d-nul Gongu Emanuel 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”,  d-na Dimitriu Ana-Maria 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut.” 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.306/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, d-nul Șelaru 

Aurel 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”,  d-nul Tănase Neculai 9 

voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut.” 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.299/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, d-nul Nedelcu 

Mihai 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”,  d-na Dimitriu Ana-

Maria 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut.” 

 

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

a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul 

director al Clubului Sportiv Municipal Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, d-nul Gongu 

Emanuel 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”,  d-nul Mocanu 
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Georgian Cristinel  8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”, d-nul Dima 

Valentin reprezentant al comunității 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”, d-nul Macovei Liviu-George 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”, d-nul Zîrna Cristian 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”, d-

nul Lazăr Mircea reprezentant al comunității 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 

voturi „nule”. 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut.” 

 

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

completarea HCL nr. 352/10.11.2020 pentru modificarea art. 14 din HCL nr. 

146/20.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr 

de șapte spații, inventariat în domeniul public al municipiului Focșani, situate în 

”Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, d-nul Nistoroiu 

Alexandru, membru titular 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”,  d-

nul Costea Ionel membru titular 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi 

„nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut. 

Mai este proiectul cu desemnarea mandatarului Consiliului Local al municipiului 

Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor 

Focșani.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „mai avem Școala Anghel Saligny 

 

Se prezintă proiectul din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, d-na Dimitriu 

Ana-Maria 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”, d-na Nedelcu 

Cristina 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut.” 

 

  Se prezintă proiectul din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

revocarea mandatului domnului Melinte Vasile în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. și abrogarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.214 din 18 aprilie 2019 

pentru desemnarea madatarului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani 

SA; 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: președintele comisiei de numărare a 

voturilor prezintă rezultatul votului: „s-au repartizat 19 buletine de vot, d-na Baclov 

Mihaela Beatrice 9 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”, d-nul Melinte 

Vasile 8 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.” 
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Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „nici acest proiect nu a trecut.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„trecem la secțiunea a II-a.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „care este a II-a?” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„adresele.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „adresele, da. Adresa de la 

Direcția Națională Anticorupție înregistrată la Primăria Municipiuluii Focșani sub 

nr.104.746/2020, vă rog d-nule secretar să ne comunicați.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„în data de 11.11.2020 mi-a fost înaintată sau v-a fost înaintată dumneavoastră ca și 

Consiliul Local, Ordonanța de Clasare în Dosarul Penal 18/P/2019 prin care Serviciul 

Teritorial Galați, Direcția Națională Anticorupție dispune clasarea următoarelor 

infracțiuni: abuz în serviciul dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru 

altul un folos necuvenit, complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a 

obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea sau prezentarea cu   

rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dar ca fapt are 

ca rezultat obținerea de drepturi pe nedrept, iertați-mă, de fonduri din bugetul general 

al Uniunii Europene sau din bugetele UAT-urilor. Cheltuielile rămân în sarcina statului 

pentru suma de 258 lei. Împotriva acestei ordonanțe se poate face plângere în termen 

de 20 zile de la comunicare. Vă reamintesc faptele pentru care s-a cercetat, au fost 

proiectele europene derulate la Școala nr. 3, la Școala nr. 8, la Colegiul Unirea. 

Din punctul meu de vedere trebuia să vă aduc la cunoștință această Ordonanță, 

este adresată Consiliului Local, ca atare, am făcut-o. Termenul de apel este 20 de zile.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „începând de când?” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„din momentul în care a fost comunicată, 11.11.2020 a fost înregistrată la noi. Nu s-au 

reținut prejudicii în defavoarea UAT-ului ...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „până pe 31, da?” 

 Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„31.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „secțiunea a II-a, Citatie 

comunicată Consiliului Local al Municipiului Focșani în dosarul nr.1592/91/2020,      

d-nule secretar vă rog.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„în dosarul 1592/91/2020 Asociația Taxi P Fulger cheamă în judecată Consiliul Local 

pentru anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 140 prin care s-a aprobat Regulamentul 

de organizare și executare a serviciului de transport în regim taxi. A fost aprobată în 

mandatul trecut, este o Hotărâre care a făcut obiectul transparenței decizionale și a stat 

pe site, au fost nenumărate întâlniri cu Camerele taximetriștilor, atât la Balada în plină 

pandemie, să zic, și după aceea în această sală. Din punctul meu de vedere dumnealor 

au încercat o suspendare a actului administrativ respinsă definitiv de către instanță, este 

acțiunea introductivă prin care se solicită anularea acestei hotărâri. Din punctul meu de 

vedere susțin legalitatea hotărârii care a primit și viză de legalitate a Prefecturii și aveți 

obligația dumneavoastră ca și Consiliul Local, for legislativ, care a emis această 

hotărâre să formulați o întâmpinare în 25 de zile de la data primirii acestei citații, citația 
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la fel a fost înregistrată pe 11.11.2020. Suntem într-o situație în care trebuie spus că în 

acest moment datorită faptului că nu i s-a dat mandat președintelui de ședință să 

semneze alături de un consilier juridic întâmpinările în fața insitanței, nu sunteți 

reprezentați, dumnevoastră ca și Consiliu Local. Articolul 2 și 3 din precedenta 

horărâre viza împuternicirea președintelui de ședință să reprezinte Consiliul Local față 

de persoanele fizice sau juridice care se adresează Consiliului Local. Acum dacă îmi 

este permis o sugestie, din aparatul propriu al Primarului se poate împuternici un 

consilier juridic, care să reprezinte Consiliul Local în aceste spețe. Termenul de 25 de 

zile este un termen de decădere. Întâmpinarea trebuie făcută.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „deci până când?” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„11.11.2020 am primit noi această citație plus 25 de zile.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „deci în decembrie.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„în decembrie, în același timp ...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „eu unul dacă îmi permiteți, aș 

propune să avem o întâlnire cu această Asociație, poate ajungem la o concluzie cu ei. 

Nu este posibil așa? 

....  

Dumneavoastră sunteți incompatibil, nu puteți să vorbiți, sunteți cu taxi-urile. 

Eu am spus că era bine să ne întâlnim, să avem o discuție cu ei, poate ajungem la o 

înțelegere, decât să ajungem la judecată.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnelor 

și domnilor consilieri s-au făcut așa cum a spus și d-nul secretar mai multe întâlniri și 

dezbateri pe marginea proiectului de hotărâre a Consiliului Local ce a fost atacat în 

instanță de către această asociație, Asociația P Fulger. Noi, ... și aici fac un apel la 

serviciul juridic și la d-nul secretar, noi obligatoriu va trebui să facem o întâmpinare în 

acest dosar, dar totodată e binevenită și o propunere de genul acesta să facem o întâlnire 

cu ei, poate între timp își retrag acțiunea.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „tocmai asta a fost ideea, poate 

ajungem la o înțelegere amiabilă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dar până la 

înțelegerea amiabilă dumneavoastră aici trebuie să luați o decizie, așa cum a propus   

d-nul secretar, dacă împuterniciți sau nu împuterniciți un consilier juridic din cadrul 

aparatului de specialitate a primarului să întocmească întâmpinarea și să reprezinte 

Consiliul Local în acest proces, în eventualitatea în care nu vom ajunge la o înțelegere 

amiabilă cu această asociație, dumneavoastră decideți. Că dacă nu ne apărăm punctul 

de vedere instanța sigur le va da dreptate și atunci vom pierde și o vom lua de la capăt. 

Trebuie să vă reamintesc totuși faptul că prin această hotărâre s-a aprobat un nou 

regulament, deja ea a fost atacată și i s-a cerut suspendarea, între timp suspendarea a 

fost revocată de către instanță, anulată de către instanță, deci ea își produce efectele 

având și avizul de legalitate al Instituției Prefectului și noi în baza acestei Hotărâri de 

Consiliu Local am demarat deja procedura de scoatere la licitație, pentru că sunt 

solicitări enorme din partea multor taximetriști, avem 36 de licențe pe care le vom 

scoate conform procedurii legale la licitație. Sunt mult mai multe cereri și de aceea eu 

cred că este important să ne gândim și la o întâlnire, nu am nimic împotrivă, mai facem 



32 

 

încă o întâlnire, poate eu știu, au trecut alegerile locale și acum și-au schimbat puțin 

optica sau dacă nu mergem mai departe în intanță. Dar până una alta, repet, e bine să 

decideți dacă delegăm sau nu delegăm pe cineva din aparatul de specialitate a 

primarului care să întomească documentele și să reprezinte sau dacă nu, poate aveți 

altă soluție, angajați un avocat dinafară.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „credeți că este târziu dacă 

hotărâm asta la ședința ordinară?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „să nu 

depășim termenul de 20 zile.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „știu, înseamnă 5–6  decembrie 

sau când or fi 25 de zile, este o propunere. Eu zic că nu este târziu pe 26  sau când 

facem noi ședința. Nu știu, este o propunere.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și 

propuneți să-i chemăm când? Să discutăm și acest lucru ca să stabilim de comun acord 

ca să fie prezenți toți. Vreți să-i chemăm la ședința de comisii înainte de a începe 

ședințele de comisii, înainte de plenul ordinarei?” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „poate fi atunci, poate să fie și 

cu câteva zile înainte.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sau dacă 

vreți cu câteva zile înainte, dar ar trebui să fie o reprezentare, măcar să fie stabiliți 

niște... să fie niște reprezentanți din partea tuturor partidelor care să fie prezenți la acea 

întâlnire. Nu vin numai dumnealor și stau de vorbă cu noi.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „corect. Eu zic că ar fi bine cu 

3-4 zile înainte, ca la comisii să fim deja clarificați.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu am 

nimic împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „propunere.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-nule președinte vroiam 

să propun și cred că și colegii din Consiliul Local vor fi de acord ca, noi cei din 

Consiliul Local, Consiliul Local ca entitate de sine statătoare să aibă reprezentativitate 

în instanță sau să fie reprezentat de către un avocat. Nu știu să mă gândesc, nu am venit 

cu o propunere, asta este o idee pe care ar fi bine să o dezbatem cu toții și să găsim o 

variantă pentru că cine știe, de-a lungul celor 4 ani de mandat cu siguranță vor mai fi 

astfel de spețe și cred că ...” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „ar trebui un proiect de 

hotărâre.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „este o propunere nu este o 

obligativitate. Nu, Primăria este reprezentată de departamentul juridic, sunt angajații 

Primăriei, Consiliul Local este Consiliul Local, este o altă entitate. Mulțumesc, este o 

propunere și cred că ar fi bine s-o dezbatem și pe aceasta la un moment dat.” 

Domnul consilier Radu Nițu „parcă țineați la bani, acum văd că vreți să dați 

drumul la robinet.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „ce legătură are una cu alta?” 

Domnul consilier Radu Nițu „avocatul de care spuneți costă bani? Nu ați spus 

treaba aceasta. Este gratis, îl chemați dumneavoastră? Haideți să folosim resursele 

noastre interioare.” 
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Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „facem niște discuții.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„știți ce se întâmplă, odată cu apariția Codului Administrativ, când s-a desființat 

aparatul de specialitate al Consiliului Local, legiuitorul nu a pus nimic în loc, a zis se 

desființează.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „e hiba legii.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„hibă sau nehibă nu putem distinge. În același timp însă vedeți că sunt o mulțime de 

acțiuni care se adresează emitentului în speță Consiliul Local și Consiliul Local are 

calitate. În această speță Primăria nu are calitate procesuală și atunci Consiliul Local 

trebuie să manifeste dacă își menține actul administrativ sau acceptă să-l modifice din 

oficiu. Iar hârtiile care ajung la instanță, ajung sub semnătura președintelui de ședință 

și alături de dumnealui, eu, ca și secretar general al municipiului și consilierul juridic, 

dacă acceptați varianta asta. Pentru că sunt spețe care sunt grele, deosebite și sunt și 

foarte multe spețe de duzină. Am multe acțiuni prin care contestă cetățenii procesele 

verbale de contravenție la regimul circulații, instanța apreciază că Poliția Locală este 

în subordinea Consiliului Local, pentru opozabiliate introduce în cauză și Consiliul 

Local și Poliția Locală și Primarul și UAT-ul și municipiul. Și atunci teoretic în această 

speță având calitate trebuie să vă pronunțați. Dacă mă întebați pe mine, eu invoc lipsa 

calității, este în subordinea Consiliului Local, Poliția Locală, dar nu a eliberat înscrisul 

contestat, dar asta este o excepție pe care trebuie la fel să o comunic instanței, tot cu 

ajutorul președintelui de ședință care reprezintă Consiliul Local. Așa cum președintele 

de ședință semnează hotărârile pentru mandatul în care a fost mandatat de către 

Consiliul Local, aceleași hârtii le semnează și pentru instanță dacă acceptați varianta 

asta. Dacă nu, o sa fim în același vid de putere.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „oricum nu luăm o hotărâre 

acum.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „haideți să 

stabilim cine dorește să participe la acea întâlnire, ca să putem stabili ce vom face mai 

departe.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „de acord să-i convocăm      

într-o zi să stabilim un calendar. Deci practic când avem ședința ordinară?” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„pe 26.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „asta înseamnă că putem să ne 

întâlnim luni sau marți cu ei, propunere.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„ ... tranzitorie legat de ceea ce înseamnă procedura prealabilă, instanța ne înaintează 

citații. De bună credință, primesc în registratură aceste citații, le semnez, le confirm 

primirea și le aduc la cunoștința Consiliului Local. În condițiile în care nu acceptați 

varianta asta, o să le spun colegilor de jos să nu mai primească citațiile Consiliului 

Local, să facă o procedură cu Consiliul Local într-o altă variantă, nu știu, prin citare, 

altfel, nu știu.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „haideți să ... propun ca luni 

după-amiază să facem o întâlnire cu Asociația Taximetriștilor să avem o discuție cu ei. 

Când pică luni, nu e bine? Sunteți de acord colegii? Aveți propuneri de oră? Să facem 
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pe la vreo 13,00 – 14,00? Sunteți de acord cu ora 14,00? Părerea mea este să-i invităm 

pe toți nu numai pe ei.” 

 Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„hotărârea este opozabilă tuturor operatorilor din Focșani, inclusiv persoane fizice, 

inclusiv cei care sunt persoane fizice dețin licență.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „poate ajungem la o concluzie 

comună.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„ora 14,00 și luni 23.11, în sala aici, în regulă? Ca să facem invitații, să știm să-i 

anunțăm.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „da sunteți de acord stimați 

colegi cu ora 14,00? Deci rămâne așa, nu?” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„da.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „haideți să trecem mai departe. 

Citație comunicată Consiliului Local al Municipiului Focșani în dosarul 

nr.38822/2019.” 

  Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„în acest dosar ne judecăm cu Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor 

din România.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „pe ce speță?” 

 Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„speța este terenul aferent Casei de Cultură și care face obiectul mai multor dosare.    

Le-am contestat o sumă care face obiectul unui dosar prin care se taxează de către 

municipalitate ocuparea terenului și în același timp Decretul de Expropriete prin care 

s-a pus problema că acest teren este al lor. Dar în această cauză instanța ne înaintează 

un interogatoriu pe care vi l-am trimis, iar aici se răspunde cu da sau nu de către 

Consiliul Local. Este o altă probă administrată de către reclamant și noi trebuie să 

răspundem. Noi, fiind de data asta Consiliul Local.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „când este termenul?” 

 Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„termenul este pe 2 decembrie.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „trebuie răspuns destul de 

repede.” 

 Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„da. Și ea a fost înregistrată pe 10 noiembrie.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „aici nu există nici o 

posibilitate de ... Sunt multe întrebări? 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „le aveți 

anexate, sunt 4-5 întrebări. La aceste întrebări colegii noștri pot formula și o să-i rog să 

formuleze răspuns, important este ca cineva, de aceea când s-a spus în prima ședință 

că președintele de ședință reprezintă în fața instanței Consiliul Local, practic ar fi 

trebuit să-i rămână acea formulare în hotărâre pentru a putea semna. Acesta este un caz 

foarte elocvent de ceea ce înseamnă reprezentarea în instanță, nu știu dacă este valabil 

să semneze toți. Pot semna toți? 
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Lăsând la o parte ranchiunile vă spun ceva, ne judecăm cu această Casă de 

Cultură, cu această asociație pe mai multe fronturi pentru că au datorii imense la 

bugetul local pe de o parte. Pe de altă parte la ei niciodată când îi întrebi cine este 

proprietar, nu se știe cine este proprietarul și mai nou am descoperit că ei de fapt 

stăpânesc un teren pe care nu-l au conform Decretelor emise de foarte mult timp și noi 

acum trebuie să venim să justificăm chestiunea aceasta că ei au o clădire pe un teren ce 

aparține comunității. Poate că ați avut ocazia să intrați în această Casă de Cultură, să 

vedeți cât de jalnic arată. Este neîntreținută, neutilizată la capacitate și la destinația pe 

care ea a avut-o la început și cred că este unul din obiectivele pe care noi ar trebui să 

ne cuplăm eforturile și să reușim să-l atragem în patrimoniul Primăriei municipiului 

Focșani, a municipalității pentru a putea reabilita și să-i dăm o destinație. Este păcat. 

Este în mijlocul orașului și arată, cum arată.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „d-nule Primar deci ... ” 

  Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aici scrie 

așa: așa cum rezultă din fișa de urmărire a lucrărilor de investiții cei 4.400 mp au fost 

expropriați de la Consiliul Popular Județean, 3.878 mp și la OCL Alimentar 422 mp și 

au intrat în Patrimoniul Statului Român. Precizați care este actul care în baza căruia va 

fost transmis de la Statul Român dreptul de proprietate asupra terenului de 4.400 mp 

situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 4 Focșani, Județul Vrancea cu privire la care 

pretindeți că sunteți proprietar. 

2. în cazul în care există un astfel de act îl puteți depune la dosarul cauzei? 

3. precizați care este motivul pentru care ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local 

nr. 168/2012 și a Hotărârii Consiliului Local 22/2013, nu există Hotărâre de Guvern 

care să ateste apartenența terenului mai sus menționat în domeniul public al 

municipiului Focșani astfel cum prevăd dispozițiilor art. 21 din Legea 213/1998. 

Precizați care este modul prin care ați dobândit dreptul de proprietate al terenului de 

4.400 mp situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 4 prin raportare la modul de dobândire 

a dreptului de proprietate menționat la art. 858 din Codul Civil. 

 Astea sunt întrebările la care dumneavoastră, Consiliul Local, aveți obligația să 

răspundeți în termenul legal pentru a duce mai departe acest dosar.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „deci d-nule Primar după 

cunoștința mea știu că sunt niște discuții cu Asociația aceasta a Sindicatelor sau cum 

se cheamă ea. Știu că au fost discuții între Asociația aceasta și Ministrul Dezvoltării 

pentru a atrage această clădire la municipalitate și pentru a fi refăcută. Nu știu dacă 

sunteți la curent cu chestia aceasta.” 

  Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu, nu 

știu.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „eu așa știu că sunt discuții cu 

această asociație să fie refăcută prin Compania Națională de Investiții. Acum nu știu 

cu procesul, mă gândesc că poate ajunge la o discuție, o negociere cu ei.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu repet, 

procesul trebuie să-și vadă de cursul lui și dacă se ajunge la asemenea situații în care 

printr-o Hotărâre de Guvern să fie transmisă în patrimoniu, domeniu public sau privat 

al municipiului această clădire cu tot cu teren, atunci dosarul va rămâne fără obiect, dar 
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până atunci va trebui să ne zbatem. Eu spun că asta este, nu că vreau să le-o luam lor, 

i-am notificat în toate felurile, le-am spus în primul rând că au obligații restante la 

bugetul local și trebuie să-i executăm silit să ne recuperăm prejudiciul, pe de o parte. 

Iar pe de altă parte, repet, aspectul deplorabil al acestei clădiri și faptul că ea nu este 

utilizată în interesul comunității.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „așa este și păcat de ea.” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu ”mulțumesc d-nule președinte sunt două 

chestiuni diferite aici și aș vrea să nu le amestecăm. Una este investiția, Casa de Cultură 

arată jalnic, etc, etc, este un proiect, dar haideți să rămânem pe partea cu terenurile care 

au un regim juridic neelucidat, ca să zic așa.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „eu nu vă contrazic.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „m-aș adresa d-nului secretar. D-nul consilier, 

președinte de ședință Tănase poate să semneze asemenea hârtie că îi dă dreptul? Eu nu 

știu de ce vreți să fugiți? Știți că și în mandatele trecute, ați fost de 2 ori consilier, în 2 

mandate, știți că toată lumea semna. Și eu am fost președinte de ședință.” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „eu aș semna-o acum, dar nu e 

gata hârtia.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „ba da, este. Domnule haideți să nu mai dați că 

vom face, o să, o să ...” 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „dumneavoastră vorbiți acolo, 

nici nu știți despre ce este vorba. 

Mai avem Citație comunicată Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

dosarul nr.1493/91/2020.” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„reclamanta este d-na Martiș Nela Anișoara din Focșani, str. Petre Liciu care cheamă 

în judecată atât Primarul, cât și Consiliul Local ca fiind autoritate publică căreia îi este 

subordonată Poliția Locală, Poliția Locală este o altă parte din acest dosar, 

Alecsandrescu Dorian, funcționar public și anume director executiv, Manoliță consilier 

juridic la Poliția Locală, un alt polițist local, precum și vecinii care sunt Hozoc Tudorel 

și Hozoc Carmen.” 

Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „pe ce speță?” 

Domnul secretar general al municipiului Focsani Eduard Marian Corhană 

„pe ce speță, nu-i știu pe oameni, ei sunt pârâți în această cauză alături de către noi, 

dumneaei susține că vecinii aceștia au ocupat abuziv un teren adiacent locuinței în care 

dumneaei locuiește și are domiciliu, că nu poate să-și parcheze o mașină acolo, că a 

fost sancționată contravențional, este o poveste întinsă pe 4 pagini. Ce să vă spun? Sunt 

4 pagini în care se descriu mai multe situații de fapt care nu au legătură strânsă cu cauza 

dedusă judecății, nu vreau să intru în detalii. Revenind, la fond este o citație prin care 

Consiliul Local este citat ca și pârât, iar punctul de vedere trebuie să-l comunicăm. 

Adevărat este că sunt multe cauze deduse judecății în care dumneaei este ca și 

reclamant, dar fiecare are garantată libertatea de a se adresa instanței, iar instanța 

trebuie să soluționeze cauzele. Procedural această citație a fost comunicată către 

Consiliul Local și este procedură îndeplinită. 

 

 



37 

 

 Domnul președinte de ședință Neculai Tănase „deci am luat la cunoștință de 

toate aceste citații și adrese.  

Cred că ar trebui să declarăm ședința închisă.” 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 
            Neculai Tănase                                      MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                             Eduard-Marian Corhană 

 

 

 

 

               ÎNTOCMIT, 

Laura Tiron pag. 1-12 

Ramona Marinică pag.12-22 

Adelina Ilie pag. 22-27 

Daniela Bobeică pag. 27-37 
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