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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 17.12.2020 

 

 

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

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară 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 Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Dăscălescu Cristina – șef 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-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

 d-na Alina Iordăchescu – inspector serviciul Resurse umane, managementul 

calităţii; 

 d-nul Traian Negulescu – director  Direcția relaţii interne şi intenaţionale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Marius Manoliu – inspector Birou relații cu publicul, informare publică; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – consilier cabinet primar; 

 d-na Paula Mîndru – inspector Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-nul Cristian Roșca – șef Serviciu de taxe și impozite locale; 

 d-na Carmen Ghiuță – șef Serviciu Juridic Contencios; 

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Corpul de Control; 

 d-na Mirela Stoian – inspector Compartiment autorizare agenți economici; 

 d-nul Viorel Dumitru – inspector Compartiment administrativ; 

 d-na Cristina Costin – Administrator special SC ENET SA Focșani; 

 d-na Alina Gârleanu – director DAS Focșani; 

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

 d-nul Viorel Ciobotaru – director CSM 2007 Focșani. 

 d-nul Diaconu Ion  - director Transport Public; 

 d-na Claudia Ionescu – director Administrația Piețelor; 

 d-nul Adrian Budescu - inspector Serviciul Proiecte. 

 

  Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului: 
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1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

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

comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 

2007;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 352/2020 pentru modificarea art. 

14 din H.C.L. nr. 146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

număr de șapte spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, 

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 382/2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de 

jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a 

vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 

municipiului Focșani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al 

acestuia;  
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focșani pe anul 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2020, detaliată 

pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENET 

S.A. Focșani;      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani pe anul 2020, a sumei de 24,00 mii lei în vederea acordării unui sprijin 

materiale persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2021, Ziua Unirii Principatelor 

Române;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

al municipiului  Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 20,30 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T 

191, P %10471, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna 

Sima Florica și domnul Sima Adrian;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 20,00 mp. situat în Focșani, bdul. Indepndenței nr. 13, județul 

Vrancea, T 54, P %3406 și 3407, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către doamna Toma Veronica și domnul Toma Gheorghe;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 25,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 75, județul Vrancea, 
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T 10, P %380, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul 

Buzea Ion;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani, Fundătura Cuza-Vodă nr. 8, județul 

Vrancea, înscris în CF 67411, T 166, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către Societatea HYGEEA PHARM SRL;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 16,00 mp. situat în Focșani,   T 

147, P%7465 către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 85,00 mp. situat în Focșani,  T 10, 

P%370, 373, 376, 377, 378 către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

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

privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,  

   Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 

114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,  

   Atanasiu Corina, Costea Ionel 

 

24. proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere, pentru 

locuințele sociale din fondul locativ de stat aparținând domeniului privat al 

municipiului Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,  

   Atanasiu Corina, Costea Ionel 

 

25.    proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de 

pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, 

începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în 

anul 2021;  
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26.    proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 522/12.12.2018 privind desemnarea mandatarului 

Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea CUP S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27.    proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

28.    proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică 

de pe teritoriul Municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29.    proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 95626/19.10.2020 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – pentru înființare unitate hotelieră pentru 

asigurare cazare și servicii suplimentare” - Focșani, strada Măgura, număr cadastral 

67459, pe terenul în suprafaţă de 3466 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30.    proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 95024/15.10.2020 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii cartier 

rezidențial” - Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T. 18, 21, P. 48, 54, 55, 57, 59, 

număr cadastral 64131, pe terenul în suprafață de 100.000 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

  SECȚIUNEA a II-a  

1. Cererea domnului Melinte Vasile înregistrată la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 113675/07.12.2020 privind solicitarea anulării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 355/17.11.2020 și comunicarea tututror înscrisurilor care au 

stat la baza emiterii acesteia; 

2. Adresa Judecătoriei Focșani emisă în data de 8 decembrie 2020, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 115741/10.12.2020, în dosarul nr. 1863/91/2020 

privind obligația de a depune întâmpinare, dosar având ca obiect suspendare executare 

act administrativ – HCL nr. 355/2020; 

3. Comunicare înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

115750/10.12.2020 a Sentinței Civile nr. 286/2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea 

în dosarul nr. 1336/91/2018 având ca obiect anulare act administrativ – HCL nr. 

27/2016; 

4. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 8 decembrie 2020  înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 115735/10.12.2020, în dosarul nr. 814/91/2020, 
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cu termen la data de 18 decembrie 2020, însoțită de cererea reclamantului – Moraru 

Liliana de a închide dosarul fără judecarea cauzei; 

5. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 4 decembrie 2020  înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 115723/10.12.2020, în dosarul nr. 

1493/91/2020, cu termen la data de 8 ianuarie 2021; 

6. Citații emise de Tribunalul Brăila în data de 24 noiembrie 2020 înregistrate la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 110083 și 110087 din 24.11.2020 în dosarul nr. 

444/91/2020, cu termen la data de 27 ianuarie 2021; 

7. Citație emisă de Curtea de Apel Galați în data de 2 decembrie 2020 înregistrată 

la Primăria municipiului Focșani sub nr. 112643/03.12.2020 în dosarul nr. 

1335/91/2018, cu termen la data de 26 ianuarie 2021; 

8. Raportul întocmit de domnul Nica George Claudiu - reprezentantul Consiliului 

local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. Focșani; 

9. Raportul întocmit de domnul Melinte Vasile  pentru anul 2019 și semestrul I al 

anului 2020 în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea generală a acționarilor la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

10. Raportul întocmit de domnul Răducanu Aurelian Cătălin - reprezentantul 

Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. 

ENET S.A. Focșani; 

11. Raportul întocmit de domnul Oloeriu Ioan Liviu - reprezentantul Consiliului 

local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. CUP S.A. 

Focșani; 

 

  SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană  

„Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local Municipal Focșani, ședință ce se 

desfășoară în data de 17.12.2020. Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost 

convocată prin dispoziția nr. 1882/ 11.12.2020, emisă de către Primarul Municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă.  

Constat că în sală sunt prezenți toți cei 21 de consilieri locali municipali, pe cale 

de consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, alin. 1 din 

Codul Administrativ. 

O să vă rog să vă propunțați cu privire la procesul verbal al ședinței din 

26.11.2020, ultima ședință ordinară. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate 

în procesul verbal care v-a fost înaintat vineri odată cu celelalte materiale. Dacă sunt 

observații pe marginea celor consemnate? 

Înțeleg că nu sunt. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 26.11.2020 și se aprobă 

cu 20 voturi ”pentru” și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Bîrsan Costel. 

În continuare vă dau cuvântul d-nule președinte de ședință pentru a prelua 

conducerea ședinței.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „mulțumesc d-nule secretar, bună 

ziua d-nelor și d-nilor, bine ați venit la ședința ordinară din data de 17.12.2020. 
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Înainte de a începe doresc să vă aduc la cunoștință, ordinea de zi dumneavoastră 

ați primit-o la mape, presupun că toată lumea cunoaște ce conține și aș dori să întreb 

dacă sunt propuneri, observații pe marginea ordinii de zi? Da, d-nule Primar vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

d-nule președinte de ședință, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, reprezentanți mass-

media, dragi colegi, stimați invitați, pentru ordinea de zi de astăzi propun în completare 

următoarele 2 proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focsani pe anul 2020; 

2. proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul 2021-

2022; 

  Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „mai sunt discuții, propuneri?” 

  D-na consilier Corina Atanasiu „mulțumesc d-nule președinte, aș avea o 

propunere să inversăm proiectele 13 și 14, să discutăm întâi 14 și apoi 13, pentru că 

noi avem 2 amendamente, unul la proiectul 14, o să cerem o diminuare și diminuarea 

respectivă ar trebui să se regăsească în proiectul 13, unde o să cerem majorarea 

pachetelor. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă mulțumesc, mai sunt 

propuneri? Dacă nu sunt, am eu o propunere, 2 noi proiecte pe ordinea de zi și anume: 

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Focșani, 

care va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului 

Focșani – domnul Cristi Valentin Misăilă; 

2. proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Focșani; 

  Supunem  la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte ale d-nului 

Primar și se aprobă cu 21 voturi „pentru.” 

 Supun la vot propunerea d-nei Atanasiu de inversare a proiectelor 13 și 14 și se 

aprobă cu 21 voturi „pentru.” 

 Supun la vot propunerea mea cu introducerea celor 2 proiecte de hotarâre și nu 

se aproba cu 10 voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Costel Bîrsan, Costea 

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

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

și 11 voturi „abținere a d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Gongu Emanuel, 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Tătaru Alexandra, Ungureanu 

Daniel. 

 Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte ordinea de zi se supune 

integral. Nu știu de ce ați supus așa.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „acum supunem ordinea de zi 

integral, dar mai există o propunere. Unul din cele două proiecte ale d-nul Primar este 

cu rectificarea bugetului și fiindcă se leagă ambele proiecte să le discutăm unul după 

celălalt, 10 și zicem noi 10 bis. 

Se supune la vot și această propunere și se aprobă cu 21 voturi „pentru”.” 

Supunem la vot ordinea de zi cu propunerile aprobate anterior și se aprobă cu 21 

voturi „pentru”. 
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  Se prezintă punctul  1 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 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe subsemnatul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL propune pe d-nul Costea Ionel.” 

 

  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. 18 Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-nul consilier Gongu 

Emanuel.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-na Dimitriu Ana Maria.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „conform 

legii primarul are posibilitatea prin dispoziție să desemneze reprezentanți în Consiliile 

de Administrație a unor unități de învățământ. Vă aduc la cunoștință faptul că am emis 

dispoziția cu privire la numirea ca reprezentant al Primarului în Consiliul de 

Administație al Gradiniței nr. 18, pe d-nul consilier Gongu Emanuel, așa că ar trebui o 

altă propunere din partea grupului PSD. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă rog să faceți altă propunere.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „propunerea noastră este d-nul Mocanu 

Georgian. Mulțumesc.” 

 

  Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea 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 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-nul consilier Daniel 

Ungureanu.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nul Ionel Costea.” 

 

Se prezintă punctul  4 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 2007; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-nii consilieri 

Georgian Mocanu și Gongu Emanuel, iar din partea comunității pe d-nul Dima 

Valentin.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nii Cristian Zîrnă și Liviu 

Macovei, iar din partea comunității propune pe d-nul Mircea Lazăr.” 
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 Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea H.C.L. nr. 352/2020 pentru modificarea art. 14 din H.C.L. nr. 

146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 

șapte spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în 

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

Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-nul Alexandru 

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nul Ionel Costea.” 

   

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

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 382/2020 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 

Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-na consilier Nedelcu 

Cristina.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „propun eu pe d-na consilier 

Alexandra Tătaru.” 

 

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

modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului 

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

amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-nii consilieri Radu 

Nițu, Nistoroiu Alexandru, iar supleanți pe d-nii Nedelcu Mihai și Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nii Bîrsan Costel, Costea 

Ionel, iar supleanți d-nii Zîrnă Cristian și Corneliu Gheoca.” 

 

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

desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a concursului 

public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a 

spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „grupul PSD propune pe d-nii consilieri 

Georgian Mocanu și Ungureanu Daniel.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „nu cumva trebuie o singură 

persoană? Doi, da.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nul Ionel Costea.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „propun pe d-na Atanasiu 

Corina?” 
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Doamna consilier Corina Atanasiu „vroiam să o propun pe d-na Tătaru 

Alexandra.”  

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „eu vreau să vă propun pe 

dumneavoastră, este în regulă? 

Doamna consilier Corina Atanasiu „sigur că da.” 

 

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

constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „PSD propune pe d-na consilier Nedelcu 

Cristina.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „USR Plus propune pe d-na consilier 

Corina Atanasiu.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „staff-ul tehnic poate pregăti 

buletinele de vot.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte trebuie să alegem o comisie de 

numărare a voturilor și apoi să trecem mai departe.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „sunt de acord cu 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Radu Nițu „permiteți-mi să fac eu propunerile. Propun pe   

d-nul consilier Ungureanu Daniel, d-nul Gheoca Corneliu și d-na Tătaru Alexandra. 

Dânșii au mai fost, au experiență.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „din partea PNL propunem pe d-nul Victor 

Dumitru.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „comisia este formată din 3 

membri. Trebuiesc 3 persoane.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „d-nule Nițu fiecare partid își numește câte 

un reprezentant. Dacă PNL l-a desemnat pe d-nul Victor Dumitru, rămâne d-nul Victor 

Dumitru. Eu renunț la propunerea d-lui Nițu.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „atunci mergem pe varianta, 

fiecare grup să-și propună un reprezentant. Deci am înțeles la PNL este d-nul Victor 

Dumitru. D-nule Șelaru propuneți dumneavoastră o persoană? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „a propus d-nul consilier Radu Nițu. 

Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „care este propunerea 

dumneavoastră?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „s-a făcut propunerea.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „rămâne propunerea inițială a d-lui 

Nițu.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „deci membrii comisiei sunt:      

d-nii Victor Dumitru, Ungureanu Daniel și d-na Alexandra Tătaru.” 

Supunem la vot și se aprobă cu 21 voturi „pentru” comisia de numărare a 

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

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru „așa cum a discutat și aseara la comisii 

aș vrea să știm de ce s-au atras jumătate din sumele previzionate din fonduri europene? 

Și deasemenea de ce s-au cheltuit doar pe jumătate din sumele estimate pentru 

investiții? Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-na Grosu ne puteți răspunde?” 

 Doamna Carmen Grosu „așa cum am spus și la comisii, pentru anul 2020 ... 

au fost bugetate sume pentru proiecte europene pentru ca ...... unitățile de 

management... și așteptăm rambursarea până la sfârșitul anului sau cel târziu în luna 

ianuarie, în funcție de cum merg acțiunile de verificare. În ceea ce privește subvențiile 

PNDL și locuințe sociale există contracte în derulare pentru locuințe sociale se 

finalizează acum în luna decembrie, iar pentru PNDL avem încă din luna noiembrie, 

începutul lunii noiembrie factură înaintată Ministerului Lucrărilor spre verificare și 

rambursare. Până la această dată nu s-a făcut plata efectivă, probabil în funcție și de 

resurse dumnealor de finanțare.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „o altă întrebare.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „pe scurt d-na consilier că mai 

sunt și alți consilieri.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „sigur. Câți bani previzionați a fi atrași 

din creditul de 70 milioane aprobat anul trecut? Mulțumesc.” 

Doamna Carmen Grosu „din credit? Creditul așa cum am spus, noi estimăm 

să tragem aproximativ 19 milioane lei anul acesta, conform, suntem limitați aici și de 

aprobarea tragerilor. Deci chiar dacă am fi dorit să-l consumăm pe tot  în acest an nu 

s-a putut, comisia de autorizare a împrumuturilor locale a eșalonat pe 3 ani acest 

împrumut, pentru anul acesta tragem exact cât ne-a fost aprobat.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „bună ziua, am fost informați în cadrul 

ședinței pe comisii că această propunere, acest proiect de hotărâre prevede o creștere 

cu doar 38% reprezentând rata inflației așa cum prevede Codul Fiscal.” 

Domnul consilier Liviu Macovei „nu este la proiectul acesta d-nul consilier.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „îmi cer scuze.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cu tot 

respectul trebuie să vă anunț că sunteți la proiectul nr. 10 în care se vorbește despre 

aprobarea rectificării bugetului, nu la proiectul 11 în care se vorbește despre execuție, 

iar întrebarea d-nei consilier Alexandra Tătaru și a d-nei Atanasiu cred că se referea la 

proiectul nr. 11, nu la proiectul 10, da? Ca să ne înțelegem. Și cred că dacă s-a discutat 

odată în comisii și ați primit răspunsul, haideți să nu mai lungim inutil....” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „este vorba și despre focșăneni d-nule 

Primar, cu scuzele de rigoare, dacă îmi permiteți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „focșănenii 

vă spun eu că, știu mai bine decât dumneavoastră dacă e să o luăm așa cum s-a făcut 

execuția pentru că se vede în teritoriu cât s-a lucrat și cum s-a lucrat. Vă mulțumesc.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „nu știu despre valoare decât din sursele 

mass-media, ceea ce ați spus astăzi s-a citit de către focșăneni, dar trebuie să știe și ei 

că este de fapt mai puțin de jumătate din suma previzionată.” 
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Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „dacă îmi permiteți am și eu o 

observație la acest proiect, este vorba la art. 5, alin. 9, spune așa, reabilitatea sistemului 

de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice, la suma 

alocată este vorba de 5.527.000 lei noi și se mai adaugă încă 3.400.000 lei. D-nule 

Primar având în vedere că ENET-ul se află în situația care se află, în insolvență și așa 

mai departe, eu personal consider că nu ar trebui cheltuiți acești bani pentru refacerea 

acestui sistem care oricum funcționează. Durata de viață a acestui mastodont ENET 

care este o gaură neagră și știm cu toții, că de câțiva ani se bagă de la Consiliul Local 

în această societate comercială, ar trebui acești bani cheltuiți mai cu grijă și să nu 

devină o povară pentru focșăneni pentru returnarea banilor împrumutați sau chiar 

obligativitatea menținerii în viață a acestui ENET cu toate că el nu este deloc rentabil 

și cum spuneam este o gaură neagră pentru bugetul Primăriei. Eu atât am avut de spus.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „mai am doar o completare de formă mai 

degrabă, la proiectul 10, rectificarea bugetară nu avem o fundamentare. Nouă ni se 

prezintă niște cifre pe niște coloane și trebuie să le luăm de bune. Am experiență pe 

fonduri europene de 20 de ani, acolo nu poți să muți un leu de pe o linie bugetară pe 

altă linie bugetară decât dacă spui de ce nu ai cheltuit banul pe linia bugetară „a„ și de 

ce îi muți pe linia bugetară „b„. Ar fi foarte frumos așa cum se întâmplă în alte Consilii 

Locale să avem și noi niște note de fundamentare în spatele unor astfel de propuneri 

de hotărâri. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „este o propunere interesantă și 

pe viitor haideți să facem așa, pentru că așa este corect, cu fundamentare.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „revenim la 

un subiect tabu, în ceea ce înseamnă, atenție, Reabilitarea... 

Doamnelor și domnilor consilieri haideți să respectăm solemnitatea ședinței.”  

 …… 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule consilier Radu Nițu, nu 

v-a dat nimeni cuvântul, iar faceți pe polițistul aici? Vă rog frumos. Deocamdată 

vorbește d-nul Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mă aștept 

la atitudini de genul acesta și din partea PSD-iștilor, nu e nici o problemă. 

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani, 

ENET-ul este un operator care gestionează un sistem de termoficare al municipalității, 

nu ENET-ul primește acești bani, ci pentru reabilitarea acestui sistem de termoficare 

de încălzire centralizată a municipiului Focșani se alocă aceste sume. Este o diferență 

foarte semnificativă și ar trebui să înțeleagă și consilierii noi, mă așteptam ca cei vechi 

să nu înțeleagă acest lucru, ENET-ul poate fi înlocuit oricând cu orice altă societate 

comercială care să gestioneze acest sistem. Noi ce investiții facem acum, cele care        

s-au finalizat și cele care vor urma să înceapă în sistemul de termoficare centralizat le 

facem ca proprietari al acestui sistem, iar ENET-ul este un operator vremelnic. Și un 

serviciu din cadrul Primăriei poate fi constituit și să gestioneze acest serviciu public 

indispensabil și eu cred că până la urmă acest serviciu public dacă vom face niște 

eforturi și proiectele vor fi așa cum ne dorim noi să ajungă la final cu etapa a III-a de 

îmbunătățire a sistemului de termoficare va deveni mult mai rentabil și așa este în acest 

moment rentabil, din momentul în care societatea comercială a intrat în procedură de 

insolvență. Societatea comercială nu mai înregistrează datorii și nu merge pe pierdere. 
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Toate datoriile și pierderile au fost din cauza datoriilor istorice, v-am povestit și v-am 

explicat, datorii care au venit dintr-un istoric al societății din 2000, 1999-2000, când  

s-au făcut niște credite neperformante și care nu au mai putut fi achitate, garantate de 

bugetul de stat, la acea vreme și nu au mai putut fi garantate, era vorba de un credit de 

aproximativ de 60 milioane de lei nerambursat la care curgeau majorări de întârziere, 

dobânzi și penalități, iar toate aceste cheltuieli au fost cele care au generat o întreagă 

avalanșă de neplăți a unor facturi către furnizori. În acest moment după ce s-a reabilitat 

prima parte și iată că mulțumim echipei de proiect și mulțumim și lui Dumnezeu că 

ne-a ajutat să realizăm și etapa a doua, suntem în etapa a II-a cred că la 90%, 100%    

s-a finalizat? 100% din etapa a II-a de modernizare a  sistemului de termoficare, deja 

suntem în procedură pentru a elabora strategia de contractare pentru etapa a III-a de 

modernizare a sistemului de termoficare. Și eu susțin în continuare acest lucru pentru 

că nu avem altă cale, deoarece s-a pornit pe acest drum, suntem unul dintre cele 8, 7 

municipii care au fost selectate la vremea respectivă, așa s-a demarat acest proiect și 

trebuie să mergem în continuare pentru că altfel, într-adevăr vom fi obligați să 

rambursăm sumele atrase de la bugetul Uniunii Europene și nu sunt puțini, sunt 

aproape 50 milioane de euro. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „mulțumesc și eu d-nule Primar, 

eu nu aș vrea să intru în polemică cu dumneavoastră pentru că nu avem timp și îmi 

pare rău, aș fi vrut să fiu și eu acolo și atunci vă combăteam altfel, dar atât vreau să vă 

spun. Uitați-vă la primari din orașele vecine cu noi, care sunt primari PSD, d-nul Toma 

la Buzău și nu mai știu îmi scapă, la Galați, să vedeți că au abordat altfel problema și 

acolo lucrurile stau mai bine, dar dacă dumneavoastră așa considerați sunteți Primarul 

localității și dacă politica dumneavoastră privind dezvoltarea municipiului cuprinde și 

acest aspect atunci așa vom face, dacă și Consiliul Local va fi de acord.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am spus la 

finalul prelegerii mele și văd că tot nu s-a înțeles. În 2007 când s-a aprobat această 

strategie s-a făcut o strategie pe o perioadă foarte lungă de timp. Etapa I, etapa a II-a, 

etapa a III-a, eu dacă nu duceam mai departe aceste etape eram puși în fața faptului 

împlinit de a rambursa banii, iar municipiul Focșani sa nu poată să mai atragă nici un 

euro de la bugetul Uniunii Europene. Deci nu eu am dorit să fac această strategie de 

dezvoltare a sistemului centralizat de termoficare al municipiului Focșani. S-a început 

în 2007, în momentul în care am fost selectați, așa s-a stabilit la momentul respectiv 

de către Consiliul Local, de către conducerea Primăriei de la vremea respectivă și repet, 

dacă noi nu duceam la bun sfârșit acest proiect, nu ducem la bun sfârșit acest proiect 

care se derulează pe o perioadă foarte lungă de timp, noi puteam fi blocați pentru a 

atrage orice euro de la bugetul Uniunii Europene, nu numai pentru sistemul de 

termoficare. Nu eu am vrut. Dacă era după mine sincer vă spun că procedam, mai 

repede decât au procedat colegii de la Galați și de la Buzău.” 

Domnul consilier Ionel Costea „văd că nimeni nu pomenește despre directorul 

de la ENET. Văd că se ocolește partea asta de conducere, Primarul și atât. Directorul 

nu are nici un fel de responsabilitate? Nu și-a asumat nimic? Nu-i prezent? Nu, nu, nu? 

Nu există?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nule 

consilier discutăm la proiectul de rectificarea bugetului, nu despre ENET.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” a d-nilor și d-nelor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Gongu 
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Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-

Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Tătaru 

Alexandra, Ungureanu Daniel și 9 voturi „abținere” 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, devenind hotărârea nr. 384. 

 

  Se prezintă proiectul de hotărâre din suplimentarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului 

Focsani pe anul 2020. 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2020. La art. 

1 d-nul ,are este inițiator spune: aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focsani pe anul 2020 după cum urmează: majorarea cu suma de 10 mii 

de lei, 1.000 lei, scuzați-mă, la subcapitolul bugetar donații și sponsorizări, majorarea 

cu 1.000 lei în bugetul propriu al Direcției de Asistență Socială Focșani la subcapitolul 

bugetar asistență acordată persoanelor în varstă. Art. 2, aprobarea virărilor de credite 

între capitolele bugetare ale bugetului local al municipiului Focșani pe anul 2020, după 

cum urmează și aici avem o întreagă listă de cheltuieli și virări de sume.” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu „vă mulțumesc d-nule președinte, la 

Clubul Sportiv Municipal avem o alocare de 2.123 mii lei, ni s-a spus în comisie  că 

sunt alte bunuri și servicii și ni s-a promis că o să avem o defalcare pe linii de buget, 

ca să înțelegem și noi aproape 3 milioane de lei pe ce se duce, pe ce tipuri de bunuri și 

ce tipuri de servicii. Mulțumesc.” 

 Domnul director Ciubotaru Viorel „sunt directorul CSM 2007 Focșani. 

Cererea de bugetare a anului 2020 a fost de 17.250 mii lei, din aceasta au fost alocați 

până acum 8.422 mii lei, iar pe capitolul 20 bunuri și servicii din 14.841 mii lei ceruți 

au intrat 7.275 mii lei. În fiecare an în lunile august și septembrie se făceau rectificări 

care să ne aducă aproape de realitatea necesarului de cheluieli. Anul acesta fiind un an 

mai greu singura rectificare bugetară s-a făcut săptămânile trecute și astfel am intrat 

într-o întârziere la plăți, iar acești 2.900 mii lei reprezintă salarii restante pentru a 

închide 12 luni de salariu către sportivi și staff-ul tehnic și tot ce înseamnă activitate 

sportivă.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „mă scuzați că vă întrerup, salariile intră 

la bunuri și servicii? Ce tip de contracte aveți cu sportivii?” 

Domnul director Ciubotaru Viorel „sunt contracte sportivi, prestări servicii 

sportivi, pe acest capitol intră la noi. Nu sunt angajați pur și simplu, sunt contracte de 

activitate sportivă.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „și ne puteți prezenta și nouă defalcarea? 

Ne puteți da o defalcare?” 

Domnul director Ciubotaru Viorel „v-am spus. O lună înseamnă 2.097 mii 

lei, înseamnă cam 700 mii lei/ luna aceste cheltuieli. Vreau să vă spun că clubul nostru 

are în componență echipa de liga națională de handbal, echipa de liga națională de 

baschet, echipa de volei liga a II-a, echipa de fotbal liga a III-a și sporturile 

individuale.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „nu vă contrazic, dacă spuneți că tipurile 

de contracte sunt de prestări servicii, probabil că așa este.” 
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Domnul director Ciubotaru Viorel „așa este legea la noi, activitate sportivă...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule director Ciubotaru 

rugămintea mea la dumneavoastră ca să nu mai pierdem timpul vă rog frumos să 

prezentați dumneavoastră un răspuns scris către d-na consilier Atanasiu, în ceea ce 

privește lămuririle pe care doamna le solicită. Mulțumim frumos.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „mulțumesc d-nule președinte, aș dori să 

aduc o completare și aș vrea să înțelegem acest fenomen, ce înseamnă sportul în 

municipiul Focșani. Toată lumea de gândește doar la cifre, ne gândim la cât este de 

mare bugetul, la cât este de mare un salariu al unui sportiv sau cât de mult costă un 

cantonament sau un echipament. Dar aceste echipe care le avem de ligă națională, în 

sub aceste echipe sunt echipe de juniori  în care sunt copii cetățenilor din orașul Focșani 

care noi, prin aceste echipe mari, le dăm posibilitatea să creștem copii sănătoși, un 

adolescent responsabil și un cetățean model al orașului Focșani. Deci nu beneficiem 

doar la nivel de imagine că avem echipă de handbal liga I, haideți să ne  gândim la 

toate echipele de juniori care cresc și  pe mandatul nostru de consilier aș dori din acest 

punct de vedere să nu ne gândim prima dată la cifre, haideți să ne gândim și la copii 

cetățenilor noștri care cresc în acest club, pentru că echipa de handbal are juniori I, II, 

III, grupe de copii clasele a III-a, a IV-a, echipa de baschet juniori I, II, III, IV, echipe 

de clasa a III-a, a IV-a, a V-a,  la echipele de fotbal nu mai spun, echipa de volei la fel, 

deci sunt copii cetățenilor... 

Banul cetățenului se reîntoarce către această modalitate de a construi un caracter 

frumos, un corp frumos, o mentalitate de învingători. Aș dori pe mandatul nostru să ne 

uităm la lucrurile acestea pozitive. Vă mulțumesc frumos.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „colegul meu are perfectă dreptate, sportul 

de masă trebuie încurajat și trebuie să investim în sportul de masă, suntem în perfect 

acord. Dacă am fi avut însă niște note justificative în spatele modificărilor bugetare 

aceste discuții nu ar mai fi avut loc. Vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul suplimentar de pe ordinea de 

zi și se aprobă cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 385. 

   

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

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii 

și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2020, detaliată pe secțiunea 

de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 11 voturi 

„pentru” a d-nilor și d-nelor consilieri Atanasiu Corina, Gongu Emanuel, Iorga Marius-

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Tătaru Alexandra, Ungureanu Daniel 

și 10 voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

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

devenind hotărârea nr. 386. 
 



16 
 

Se prezintă punctul  12 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENET S.A. Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

D-na consilier Alexandra Tătaru „mulțumesc d-nule președinte aș vrea să o 

întreb pe d-na Costin dacă este aici sau d-nul director al ENET, care este suma rezultată 

din vânzarea energiei electrice, prima întrebare? Și a doua întrebare, ce sumă se 

cheltuie pe mentenanța sistemului de termoficare? Multumesc.” 

Doamna Cristina Costin „bună ziua, ca să vă răspund la prima întrebare, pentru 

luna noiembrie am obținut o sumă de 25 miliarde lei vechi din vânzarea de energie. La 

a doua întrebare, ca și servicii de mentenanță? Mentenanță pentru motoarele Rolls-

Royce o sumă lunară de 2,5 miliarde lei, vorbesc în lei vechi.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „ar trebui să votăm pentru majorarea 

capitalului social cu 3.170.000 lei, am avut niște discuții ieri în comisie, aș vrea doar 

să mai accentuez faptul că acesta este un ajutor de stat și HG nr. 1040 nu este mai 

puternic decât reglementările europene și orice ajutor de stat, în statele membre trebuie 

aprobat de comisia europeană. Dacă nu facem, faceți demersurile necesare înainte de 

acordarea acestui ajutor de stat sunteți pasibili și probabil o să se spargă tot în capul 

orașului, suntem pasibili să dăm banii înapoi cu tot cu dobânzi. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „o rog pe  

d-na Grosu să dea câteva explicații.” 

Doamna Carmen Grosu „în ceea privește energia termică există Ordonanța nr. 

36/2006 care prevede ca formă de ajutor de stat acordarea subvenției pentru diferență 

preț la energia termică și acoperirea pierderilor induse din activitatea serviciului public. 

La această Ordonanță nr. 36 au fost și norme de aplicare, chiar două la rând, acum 

există o shemă de ajutor de stat intrată în vigoare la această dată pentru aceste două 

categorii. La această dată bugetul local suportă diferența între prețul local de producere 

și distribuție a energiei termice și prețul local de facturare, deci cetățeanul plătește 285 

lei, iar diferența până la prețul local de producere și distribuție care este mai mare, o 

plătește bugetul local sub formă de subvenție.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „care este diferența d-na Grosu?” 

Doamna Carmen Grosu „respectiv 125,8 lei/gigacalorie. Și aceasta este tot o 

formă de ajutor social, de ajutor de stat. Și este analizat de Consiliul Concurenței mai 

ales că suntem în a doua etapă a proiectului european de reabilitare a termoficării și 

acesta a fost cuprins în analiza privind ajutorul de stat efectuată de Consiliul 

Concurenței.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „inclusiv achiziționarea de certificate 

verzi.” 

Doamna Carmen Grosu „inclusiv majorările de capital social, pentru diverse 

acțiuni. Deci putem să ne ducem până la 15 milioane de euro anual sub formă de ajutor 

de stat, nu am ajuns niciodată. Subvenția la nivelul anului este undeva la 5-6 milioane 

lei și aceste 3 milioane de lei care vin în plus. Deci sub nici o formă nu se ajunge la 

pragul maxim de 15 milioane de euro.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „am înțeles, am redeschis discuția pentru 

că ieri nu ni s-a dat un răspuns cu privire la aprobarea acestui ajutor de stat de către 

comisie.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vreau să 

fac o precizare care de fapt este prezentată și în referatul de aprobare. Această sumă de 

6.170.00 lei a fost alocată de Guvernul României, mulțumim pe această cale 

Guvernului României că s-a gândit și la municipiul Focșani. În baza Hotărârii 

Guvernului 1040/04 decembrie 2020 pentru asigurarea continuității serviciului public 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației. Deci cred că dacă 

dumneavoastră suspectați că noi facem aici ilegalități Guvernul României s-a gândit 

foarte bine și nu facem așa ceva. ” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „nu este treaba Guvernului României să 

înceapă procedurile de avizarea...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu d-na 

consilier, această Hotărâre de Guvern a fost emisă respectând toate procedurile, 

inclusiv ceea ce invocați dumneavoastră.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „eu am întrebat dacă noi am respectat 

partea de înțelegere, nu Guvernul României.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 12 și se nu aprobă cu 9 voturi 

„pentru” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 12 voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor 

consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, 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 Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă vor 

rămâne focșănenii fără apă caldă și căldură în această iarnă o să-i trimitem direct la 

consilierii care au votat astăzi impotrivă. Ați votat împotriva focșănenilor.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Primar ați avut cuvântul, 

vă rog să vă opriți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-nule președinte o secundă.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule s-a votat.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu știu că s-a votat, nu o să vă întoarceți. 

Credeți-mă pe cuvânt n-am crezut....” 

 Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu vă rog să vă 

opriți... trecem la  proiectul nr. 14” 

 

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

aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2021 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 

24 Ianuarie 2021, Ziua Unirii Principatelor Române; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, sunt.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „la acest proiect, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „sper ca cetățenii municipiului Focșani să se 

bucure de aceste sărbători pe care i le-ați făcut fericiți voi PNL și USR Plus, tăindu-le 

banii pentru căldură, bani pentru care Nicușor Dan a obținut mult mai mare sumă...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte am trecut...” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru Primăria București și cum ne-au dat 

și nouă acolo PNL-ul ne-a dat și nouă niște bani...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu la proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „lăsați-mă să termin ideea d-nule.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „am trecut de proiectul acela.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „vă rog la proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu, nu, nu eu sunt de sărbători. Sper ca 

cetățenii să fie fericiți că le-ați tăiat apa caldă și căldura și că vor fi foarte încântați de 

aceste măsuri pe care le-ați luat...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu la proiectul 14.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „La proiectul 14, cum ați spus 

dumneavoastră.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „Vă rog frumos.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Și încă o dată, să vă fie rușine.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „Dacă mai sunt discuții la 

proiectul 14. Vă rog doamna Atanasiu.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea 

un amendament la articolul 1, prima liniuță, 30.000 lei pentru achiziționare de 

materiale promoționale, vreau să propun dumneavoastră reducerea acestei sume cu 

16.000 lei. ” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „Deci de la 30.000 la 14.000 lei.”  

Doamna consilier Corina Atanasiu „Da, și acești 16.000 să-i reorientăm către 

proiectul 13 pentru suplimentarea coșurilor pentru persoanele în nevoie. Coșurile alea 

de 60 de lei sunt absolut penibile. Adică un cozonac și un borcan de bulion și … nu 

cred că sunt oamenii ăia … merită o așa lipsă de respect să primească mai nimic din 

partea noastră. Cred că trebuie să le dăm un coș mai consistent. Aș propune tăieri și 

mai mari de la proiectul nr. 14 ca să se ducă la proiectul nr. 13.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „stimata mea colegă, într-adevăr poate că un 

coș mai bogat sau mai sărac impune anumite rectificări, anumite tăieri, dar să tăiem 

căldura oamenilor cred că este mult, mult mai criminală decât...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu ... discutați la 

subiect... eu discutam și dumneavoastră îmi tăiați microfonul la proiectul respectiv. Eu 

v-am spus și vă repet, d-nule Nedelcu dumneavoastra veți avea dreptul să vorbiți cât 

doriți dumneavoastră și când doriți, dar la proiect, nu vă întoarceți ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „sunt declarații la urmă, la diverse și poate 

să spună la declarații politice, că aceste sunt declarații politice.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „puteți să tăiați ce doriți dumneavoastră...” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „d-nule Nedelcu vă rog frumos, 

vorbiți la proiect.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nule 

președinte eu înțeleg aplombul unor consilieri noi în acest Consiliu Local, dar d-na 

consilier, îmi cer scuze, dar trebuie să mai învățați administrație. Cheltuielile 

referitoare la manifestările din 24 ianuarie 2021 se suportă din bugetul anului 2021. 

Ceea ce propuneți dumneavoastră cu transferul acestor sume din 2021 în 2020 nu se 

poate. Cheltuielile cu acele pachete, 400 de pachete pentru persoanele aflate în nevoi 

sociale se suportă din bugetul anului 2020, asta pe de o parte. Pe de altă parte țin să vă 

reamintesc faptul că dumneavoastră, nu ați fost în acest consiliu, dar vreau să spun 
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tuturor că acest Consiliu Local la propunerea mea și pe mulțumesc pe această cale că 

au fost de acord cu acele propuneri au mai alocat pentru persoanele aflate în nevoi 

sociale în cursul acestui an încă 2 tranșe a câte 1.000 de pachete, odată în starea de 

urgență și o dată în starea de alertă pentru a veni în preîntâmpinarea acestor persoane. 

Aceste persoane aflate în nevoi sociale 400, primesc în fiecare an cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă pachete care au fost destul de mulțumitoare, vreți să vă spun că am aflat 

ulterior că le-au comercializat mai departe? Sau le-au făcut schimb pe alte produse mai 

puțin importante pentru sănătate? Eu vă spun la modul foarte sincer, ceea ce se 

întâmplă aici, nu am nimic împotrivă să mărim suma, dar veniți cu o propunere care să 

fie pe bugetul anului 2020, nu pe bugetul anului 2021. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte noi am discutat ieri la comisie, 

d-na Atanasiu, era în altă parte, ne urmărea. Da, erați online și nu știu dacă auzeați tot 

ce s-a întâmplat ...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „și d-nul Nedelcu a fost online.” 

Domnul consilier Radu Nițu „vorbesc la subiect, problema este așa, d-na 

Tătaru a ridicat și dumneaei niște probleme, eu cred că s-a înțeles foarte bine. 24 

ianuarie este Unirea Principatelor Române, a pornit de la Focșani, de aici, este o 

sărbătoare pentru cetățenii municipiului Focșani foarte importantă. Am spus că aceste 

cocarde, fulare, pentru că s-a ridicat problema că nu vin în Piața Unirii din cauza 

Covidului propun să le dăm în școli la orele de istorie copiilor din municipiul Focșani. 

Este o mare onoare pentru ei și este o mândrie să fim patrioți și să respectăm această 

zi minunată de 24 ianuarie. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Costel Bîrsan „da, d-na consilier și vroiam să 

vă adresez și eu o întrebare, în timp ce vorbiți dumneavoastră sau după ce vorbiți 

gândiți-vă dacă, eu sincer nu mă pricep, dacă amendamentul dumneavoastră vi-l 

mențineti în ceea ce a vorbit d-nul Primar, ne mai spuneți odata. Acum vă rog spuneți 

ce aveați de spus. Poftiți.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „aș vrea să-mi manifest uimirea că facem 

niște cheltuieli așa aiurea, blocăm niște bani în stegulețe și alte lucruri de care nu avem 

nevoie, pe care nu o să le folosim și pe care le împrăștiem în niște școli pe care nu știm 

dacă le deschidem, unor copii cărora nu știm dacă o să le facă plăcere să poarte cocarde 

și stegulețe sau nu. E bine că cheltuim niște bani pe 2021. Da aveți dreptate nu putem 

să luăm din bugetul pe 2021 pentru bugetul din 2020, dar în continuare îmi susțin 

propunerea de a majora fondurile pentru coșurile celor 400 de familii nevoiașe.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „noi suntem în Romania, noi suntem la 

Focșani, suntem în Vrancea nu în altă parte, poate confundăm țările sau altceva. 

Mulțumesc” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „suntem în pandemie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aș ruga 

colegii de la serviciul relații internaționale și relații cu publicul să extragă și să 

transmită pe mail d-nei consilier imagini de la manifestările prilejuite cu ocazia zilei 

de 24 ianuarie și de 1 decembrie și să i le arătăm d-nei consilier care vine de la 

București, să-i arătăm ce bucurie au copii când primesc cocarde și stegulețe în Piața 

Unirii. Eu nu reușesc în calitate de Primar și în colaborare cu colegii consilieri, i-am 

invitat de fiecare dată să împărțim aceste fulare, cocarde și stegulețe pentru că ei simt 

românește și iubesc culorile tricolore.” 
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Doamna consilier Corina Atanasiu „o să simțiți și Covidul foarte românește 

pentru că nu o să putem să facem manifestări cu mii de oameni în stradă. Haideți să 

fim realiști, Germania s-a blocat cu totul, da, sunt în lock-down. Dacă germanii sunt în 

lock-down și noi nu avem curajul să recunoaștem că suntem într-o mare problemă și 

că nu avem cifrele reale pentru că nu testăm suficient, suntem foarte, foarte 

inconștienți. Vă mulțumesc. Nu cred că manifestările largi de masă o să fie oportune 

pe 24 ianuarie, cum nu a fost oportun nici patinuarul din centrul orașului. Mulțumesc 

frumos.” 

D-na consilier Livia Marcu „bună ziua. Aș vrea să vă reamintesc situația din 

24 ianuarie 2020. Și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc d-lui Primar pentru că în 

condițiile în care PSD a ales să sărbătorească această zi minunată, lăudată de d-nul 

Radu Nițu, cu ipocrizie cred, a ales PSD să sărbătorească această zi seara, în fața 

Teatrului. Ca urmare a solicitării mele, în calitate de director al unei instituții de cultură 

am solicitat adunare publică și într-adevăr am fost foarte bucuroasă să văd că sute de 

focșăneni, vrânceni până la urmă s-au adunat în Piața Unirii fără să-i chem eu și fără 

să cheltuim nici un leu, deși mi s-au solicitat, într-adevăr a fost o formă de hărțuire să 

explic sumele și motivul pentru care am solicitat această adunare publică. Această 

adunare publică nu a costat nimic, a fost doar o lecție de patriotism în care au venit 

tineri, nu a fost nimic politizat, ci pur și simplu oamenii vin.  

Eu am 49 de ani, m-am născut în orașul Focșani și, de când mă știu, am venit în 

Piața Unirii și cunosc acest fenomen. Nu putem să luăm, într-adevăr, acest eveniment 

județului Vrancea indiferent de orgoliile noastre este un eveniment extrem de 

important. Vă mulțumesc.” 

 Președintele de ședință, domnul Costel Bîrsan: „ Poftiți domnule Primar, vă 

rog.” 

 Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cred că ar trebui 

să facem un remember, dacă tot discutăm, dar nu vreau să-l facem, fără să facem un 

apel la autoritățile de cercetare, inclusiv cercetare penală, să verifice cum a făcut 

doamna Livia Marcu acea convocare în data de 24 ianuarie încălcând flagrant calitățile 

sale de director al unui centru care nu avea nicio cădere să facă acea convocare...”  

 Președintele de ședință, domnul Costel Bîrsan: „Domnule primar, mă iertați, 

astea sunt supoziții. Vă rog frumos, dacă aveți probe, dacă nu...” 

Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu. Nu putem 

Armata României să o supunem cu Casa Corpului Didactic. Nu putem în România 

armata să fie convocată de Casa Corpului Didactic. De fiecare dată toate aceste 

manifestări au fost organizate în colaborare Primăria Municipiului Focșani, Consiliul 

Județean Vrancea și Prefectura. Dacă în 24 Ianuarie 2020 s-a vrut altceva din partea 

Prefecturii nu a fost niciun fel de problemă, dar vreau să vă spun, și îmi pare rău 

doamnă că nu ați fost ieri prezentă la comisii, am spus că fac un apel ca pentru anul 

2021 aceste manifestări să fie organizate de comun acord cu conducerea Primăriei și a 

Consiliului Local, a Consiliului Județean și a Instituției Prefectului pentru a face un 

program comun, dacă pandemia ne va permite, speram noi să ne permită. Eu nu fac 

aceste supoziții și am spus foarte clar că aceste materiale vor fi nepersonalizate astfel 

încât, în situația în care nu le vom putea utiliza cu ocazia zilei de 24 ianuarie 2021 să 

le putem utiliza măcar cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională, poate că pe asta 

o recunoașteți doamna consilier, poate dacă 24 Ianuarie nu se serbează la București, 

poate 1 Decembrie se serbează în toată țara. Vă mulțumesc.” 
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 Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan:„ Doamna consilier 

Marcu, vă rog, scurt, un drept la replică.” 

 Doamna consilier Livia Marcu: „Da. Mulțumesc. Recomandăm domnului 

Primar să parcurgă și legea de funcționare a Casei Corpului Didactic care are dreptul 

de a organiza activități culturale în cazul unor evenimente care au impact social, istoric 

și cultural. Nu a fost nicio ilegalitate, ați afirmat și în spațiul public, nu am convocat 

nicio armată, domnule Primar, și dumneavoastră, în calitate de primar, v-ați dat acordul 

pentru această adunare publică. Vă deziceți de această aprobare în cazul acesta, eu doar 

vă reaminteam că a fost un eveniment care a adunat mulți focșăneni. În cazul acesta ne 

retragem deschiderea pentru activitatea pe care vreți să o organizați pentru că eu nu am 

făcut nicio critică ci pur și simplu am spus că e un eveniment pe care îl putem organiza 

în Piața Unirii, dar dacă nu avem înțelegere, asta este. Dar parcurgeți, vă rog, cadrul 

legal și o să vedeți că nu am fost în dezacord cu nimic. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Mulțumesc doamna 

consilier Marcu. Vă rog domnule consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da. Nu vreau să intru în polemica 

dumneavoastră cu toate că nu a fost normal ce s-a întâmplat. În schimb, vreau să 

vorbesc cu colega mea de la USR, este adevărat...” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Auziți... 

domnul...domnul director spune că trebuie să vorbiți cu mine...Cu cine doriți să 

vorbiți? Eu vă permit să vorbiți cu doamna, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vreau să transmiteți colegei de la USR că 

are perfectă dreptate, suntem în pandemie și virusul acesta uneori nu iartă, și așa este. 

Dar vreau să pun și eu o întrebare retorică la ora actuală. De ce nu s-au amânat alegerile 

locale? De ce nu s-au amânt alegerile parlamentare?” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: Domnule Nedelcu 

puneți întrebări la care nu putem răspunde și nu-și au locul aici....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și totuși domnul Președinte a spus nu, a dat 

cu ciocanul și a spus se vor face și acum ce facem noi nu putem să împărțim copiilor o 

bucurie din cauza faptului că acum e pandemie?” 

 Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Nu s-a pus problema 

că e pandemie, s-a pus problema, hai să spunem, de coșul respectiv, aici era problema. 

A spus cineva că nu se face sau nu vom participa?Este sărbătoarea noastră, toată lumea 

e de acord.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este cumplit ceea ce se întâmplă dar vrem 

să avem sărbătoarea noastră, să o slăvim așa cum trebuie.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Sunt de acord. Vă rog 

doamna, ați cerut cuvântul cumva? Mai este cineva că eu nu am observat, vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte, am 

rugămintea la dumneavoastră să fiți un pic mai atent la faptul că pe marginea 

proiectelor de hotărâre se divaghează de la subiectul în sine. Îmi cer scuze, ideea este 

că nu au legătură alegerile locale, parlamentare în contextul unei ședințe de consiliu 

local. Haideți, vă rog frumos să continuăm ordinea de zi. Mulțumesc frumos.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Am înțeles. Vă rog 

domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, vă rog frumos, noi în 

timp ce alți colegi vorbesc, noi ascultăm. În partea PSD-ului sunt 2-3 persoane care 
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pur și simplu se cred la stadion. Vă rog frumos luați măsuri cu acele persoane, eventual 

să le tăiați și microfonul.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Am înțeles. În regulă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci nu facem aici circ.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Eu ca și președinte de 

ședință am considerat să lăsăm un pic lucrurile mai elastice, e în regulă așa, dar 

păstrând o anumită limită de decență și de bun simț.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Înainte de a începe ședința, puneți 5 minute 

pentru dezbateri, la orice ședință de acum încolo, și atunci nu mai poate colega mea să 

ne atragă atenția că avem puncte de vedere.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Domnule Nedelcu, am 

înțeles, eu repet și, în vederile mele, trebuie să fim un pic elastici, nu suntem școlari în 

bancă, dar vă repet, într-o anumită marjă de bun simț și decență. Vă rog doamna 

Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc domnule președinte. 

Vroiam doar să completez ce spunea domnul Nedelcu că nu s-au amânat alegerile 

locale, ba da, s-au amânat alegerile locale timp în care ați avut ocazia să vă terminați 

și obiectivele de investiții sau să vă prelungiți aceste obiective de investiții, să le 

finalizați, dar în timp ce alegerile parlamentare au fost la scurtă distanță și unii și alții 

au avut de pierdut. Și, în completarea remarcii numărul 2 a domnului Nedelcu, în 

legislativul trecut s-a pus limită de timp atunci când a fost vorba de dezbateri și domnul 

Nedelcu a fost unul din principalii inițiatori, pentru 1 minut sau 2, exact ceea ce 

dumneavoastră nu ați făcut în actualul legislativ.”  

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Multumesc doamna 

consilier. Doamna consilier Atanasiu am o întrebare pentru dumneavoastră. Să înțeleg 

că vă retrageți acel amendament?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Retragem de la 14 dar rămânem cu 

amendamentul pe 13 în care solicităm atenției majorarea pachetului.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „O secundă. Va urma 

proiectul 13 și vom discuta la obiect. Dacă nu mai sunt discuții trecem la vot proiectul 

14. Conform înțelegerii inițiale am început cu proiectul 14 și continuăm cu proiectul 

13 fiind legate între ele. Supunem la vot proiectul 14, fără amendament, și-a retras 

doamna amendamentul. 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 387. 

   

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

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

sumei de 24,00 mii lei în vederea acordării unui sprijin materiale persoanelor 

aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Discuții? 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Aici avem amendamentul de a 

suplimenta coșul de la 60 lei la 100 de lei, deci o suplimentare cu 40 lei/coș. 

Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Deci suplimentare coș 

de la 40 la 60 lei? De la 60 lei la 100 ați spus.Vă rog domnule Primar.” 
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Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Doamna consilier, 

vă invit la niște lecții de finanțe publice locale. Vă invit. E una din specializările mele, 

dacă ne lăudăm în specializări și în vechime. Când faceți o propunere de suplimentare 

trebuie să veniți și cu indicarea sursei din buget. Fără a indica sursa din buget, având 

în vedere că s-au votat deja proiectele de rectificare al bugetului și nu cred că mai aveți 

de unde să mai alocați aceste sume. E ultima rectificare pe anul acesta. Îmi pare rău. 

Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință domnul Costel Bîrsan: „Da. Domnule primar, 

eu nu cunosc și nu m-am lăudat niciodată că știu mai mult decât dumneavoastră în ceea 

ce privește finanțele, dar există un fond de rezervă, ne putem ...” 

   Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Trebuie facută rectificare de buget, 

rectificarea a fost aprobată!”  

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Păi în fondul de rezervă, nu de 

aia e fond de rezervă nu se poate face? Nu știu, dumneavoastra să găsiți soluția! Să 

alocăm o suplimentare acolo? Ziceți că e epuizat” 

 Nu e nicio problemă! Noi supunem la vot și dumneavoastră vă descurcați! Mai 

sunt discuții ?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, vom face 100 de lei însemnând, 

împărțim la 24 mii, nu o să mai beneficieze 400 persoane, o să beneficieze 240 de 

persoane și mărim pachetul de la 60 lei la 100 lei și vor beneficia 240 pentru că nu 

avem sursă de finanțare pentru diferența până la  400”. 

Doamna consilier Atanasiu Corina: “Deci ați găsit sursă de finanțare pentru 

toate tichetele de vacanță și nu mai găsim 16 mii de lei ca să suplimentăm coșurile 

pentru familiile nevoiașe!’” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Trebuia să faceți această propunere 

trebuia să o faceți la proiectele de rectificare de buget doamna consilier, și atunci se 

puteau face modificări, având în vedere că proiectele de rectificare de buget au fost 

aprobate, drept pentru care vă mulțumesc, nu mai putem reveni asupra lor! Vă 

mulțumesc! 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da domnule Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule Președinte, este adevărat că este 

nevoie să dăm la cetățenii care sunt cu probleme dar acest amendament trebuia să vină 

cu 2 – 3 zile înainte ca să se caute sursa de finanțare în contabilitate, să găsim, nu așa, 

să venim astăzi și să ridicăm că vreau eu nu știu ce” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ce spune domnul Radu Nițu a spus 

domnul Primar!” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Da lasă-mă domnule să vorbesc! Ce sunteți 

tăticul nostru?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnu Nițu, vorbiți cu mine 

că cu mine vă e drag să vorbiți!” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Văd că îl lăsați să vorbească! 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Continuați!” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule, vă rog eu frumos, aveți o lună de 

când conduceți ședința și vă rog să conduceți ședința de consiliu, că vă roagă și doamna 

Dimitriu!” 
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Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Radu Nițu! nu-mi 

reproșați că o să vă tai microfoanele de acum înainte și nu o să mai vorbiți nimic! 

Haideți să vorbim ca niște oameni civilizați și v-am spus, în termeni corecți”. 

Domnul consilier Radu Nițu: “Ce a spus domnul Primar este corect, trebuia cu 

2, 3 zile, 5 zile înainte, ne sfătuiam aici, în comisie, nu așa, venim acuma, în fața 

televizorului să dăm noi bine că ce putem noi să facem!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ” E în regulă! Mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Asta e părerea mea, și eu zic că s-au dat anul 

ăsta destule ajutoare sociale pentru cetățenii Municipiului Focșani!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mulțumim domnule consilier! 

Vă rog doamnă!” 

Doamna consilier Atanasiu Corina: “Vă mulțumesc domnule Președinte, 

mulțumesc domnule Nițu pentru inspirație, vă anunțăm că de acum încolo nu vom mai 

vota pentru nicio rectificare bugetară dacă nu o primim cu cel puțin 3 zile înainte și 

dacă nu avem note justificative în spate! Mulțumim!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E în regulă! Mulțumesc! 

Supunem la vot amendamentul doamnei consilier Atanasiu!” 

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Corina Atanasiu și  nu se 

aprobă cu 3 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, 

Atanasiu și Corina Tătaru Alexandra și 18 abțineri din partea domnilor consilieri: Iorga 

Marius-Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, 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. 

Se supune la vot proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 388. 

 

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

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

nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
  Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 15 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 389. 
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Se prezintă punctul  16 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,30 

mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T 191, P %10471, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Sima Florica și 

domnul Sima Adrian; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 390. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 

mp. situat în Focșani, bdul. Indepndenței nr. 13, județul Vrancea, T 54, P %3406 

și 3407, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna 

Toma Veronica și domnul Toma Gheorghe; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 17 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 391. 
 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 25,00 

mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 75, județul Vrancea, T 10, P %380, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Buzea Ion;  
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 18 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 392. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 4,00 

mp. situat în Focșani, Fundătura Cuza-Vodă nr. 8, județul Vrancea, înscris în CF 
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67411, T 166, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către 

Societatea HYGEEA PHARM SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 19 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 393. 

 

Se prezintă punctul 20 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

teren în suprafață totală de 16,00 mp. situat în Focșani,   T 147, P%7465 către 

SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 20 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 394. 
 

Se prezintă punctul 21 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

teren în suprafață totală de 85,00 mp. situat în Focșani,  T 10, P%370, 373, 376, 

377, 378 către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 395. 

 

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

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare 

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

ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de 

priorități; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 
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Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 22 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 396. 
 

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

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale 

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

modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-

Silvia, Macovei Liviu George, Atanasiu Corina, Costea Ionel 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 23 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 397. 

 

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

prelungirea contractelor de închiriere, pentru locuințele sociale din fondul locativ 

de stat aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în conformitate cu 

Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei 

Liviu George, Atanasiu Corina, Costea Ionel 

Discuții? 

Se supune la vot proiectul numărul 24 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Bîrsan Costel, 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, și 1 neparticipare la vot a domnului consilier Șelaru Aurel,  

devenind hotărârea nr. 398. 

 

Se prezintă punctul 25 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru 

închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 

2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 Discuții? 
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Domnul consilier Radu Nițu: Aș avea aici un amendament care s-a creionat de 

ieri în ședința de comisii, la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate 

și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri utilizate în 

desfășurarea activității începând cu anul 2021 de către societatea SC Administrația 

Piețelor SA Focșani se elimină din tabloul prețurilor practicate utilizate de către 

societatea SC Administrația Piețelor SA Focșani, pozițiile 7 tariful pentru participarea 

la licitație pentru închiriere mese 124 lei, buticuri, boxe și alte spații 186 de lei. La 

punctul 9 tarif participare licitație pentru închiriere suprafețe de teren 124 lei. Se 

eliminină din tabloul prețuri de pornire la licitație publică pentru închirierea unor 

bunuri utilizate în desfășurarea activității începând cu anul 2021 de către societatea SC 

Administrația Piețelor SA Focșani poziția 11 mese, 357 lei/ lună. La art.3 pentru agenții 

economici care desfășoară activități comerciale permamente în sectoarele 

Administrația Piețelor SA, acestea vor avea obligația de a încheia contracte de 

închiriere pentru o perioadă de minimum 1 an de zile conform procedurilor prevăzute 

la art. nr.2. Mulțumesc. ” 

Președintele de ședință domnul Costel Bîrsan: Dacă mai sunt discuții?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „mulțumesc domnule președinte, 

toată stima pentru consilierul meu Radu Nițu, dar consider că eliminarea și diminuarea 

anuală a unor taxe de la Administrația Piețelor cu siguranță va diminua masiv veniturile 

acestei societăți și bineînțeles va duce la un deficit bugetar foarte mare și așa știți foarte 

bine că s-a mai discutat problema la Administrația Piețelor așa că ca să fiu mai plastic 

va fi un gol foarte mare de umplut. Mulțumesc frumos.”  

Președintele de ședință domnul Costel Bîrsan „Dacă mai sunt discuții? Vă 

rog domnule Primar Cristi Valentin Misăilă.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Stimați consilieri ieri în cadrul 

ședinței de comisii s-a discutat de această problemă și trebuie să fac o precizare, faptul 

că se percepe de către o societate comercială cu capital de stat, domnul consilier local 

Iorga se percep niște tarife de participare la licitație asta este o povară pentru agenții 

economici care vor să se înscrie la licitație, pe de o parte. Ca să nu mai spun faptul că 

până la acest proiect au fost obligați să se înscrie la licitație an de an și să achite aceste 

taxe de participare. Deci pe lângă tariful de participare la licitație sunt obligați să-și 

achite tariful pentru caietul de sarcini de participare la licitații. Faptul că a fost eliminat 

tariful de pornire a licitației pentru mesele din Piața Moldovei cred că este un lucru 

foarte bun. Dumneavoastră ieri nu ați fost la ședința de comisii, dar vă spun foarte clar 

că nu putem să avem două tarife diferențiate. Pentru închirierea temporară, zilnică sau 

lunară pentru o masă în Piața Moldovei se achită 336 lei/mp/lună iar tariful de pornire 

a pieței propus de Consiliul de administrație al SC Administrația Piețelor SA Focșani 

este de 357 lei. Dăm posibilitatea tuturor cetățenilor agricoli să vină în fiecare zi când 

doresc să își vândă produsele să găsească o masă liberă.  

Faptul că mesele din Piața Moldovei sunt închiriate pe 1 an de zile nu știu dacă 

este un element de sprijin sau o piedică pentru producătorii agricoli în special. Piața 

agroalimentară se adresează în special producătorilor agricoli, nu comercianților care 

vin să comercializeze din ianuarie până în decembrie de la banane și portocale până la 

morcovi și alte produse autohtone, de aceea am spus diferența de tarif și în al doilea 

rând posibilitatea reală pentru producătorii agricoli de a găsi în orice moment o masă 

disponibilă pentru a nu mai face acele diferențieri între producători și comercianți. 

Mulțumesc.”  
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Sunt multe neclarități și aș vrea dacă îi 

permiteți doamnei director să ne lămurească ce înseamnă și despre ce sumă este vorba 

și nu cumva în fiecare dimineață trebuie să vină producătorii să plătească o taxă după 

care să se ducă să își ia mesele să nu creăm certuri sau busculade. Despre ce este vorba 

aș vrea mai multe lămuriri. Aș vrea să o lăsăm pe doamna director să ne explice.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „până să o lăsăm pe doamna director 

această decizie a fost luată în cadrul ședinței de comisii de ieri în care ați participat și 

dumneavoastră online, dar vă spun foarte clar aceste închirieri pe 1 an de zile a meselor. 

Există 2 tarife la punctul nr.1 ... domnul consilier zilnic se poate ocupa ... dacă un 

producător agricol are o producție care o poate vinde în 2, 3 zile dar poate să închirieze 

și pe 1 an de zile ... al punctul nr. 2 deci trebuie să închirieze mesele. SC Administrația 

Piețelor ar trebui  să facă o raportare privind gradul de ocupare al meselor din Piața 

Moldovei de 50 sau 60% și vă reamintesc că noi ar trebui să venim în sprijinul 

producătorilor autohtoni nu să facem comerț cu produse din afară.”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu putem împărți piața astfel încât pentru 

cei care vor zilnic să aibă un rând de mese sau un sector... o parcelă acolo să se știe că 

vin zilierii. ” 

Domnul consilier Costea Ionel „este o mare greșeală închirierea meselor și 

subînchirierea de către proprietarul care închiriază deoarece așa se procedează în piață 

la noi și știm cu toții acest lucru pe o perioadă îndelungată. Doar producătorul vine 

zilnic, țăranul acela care vine cu sacoșa și cu traista, ăla este producătorul adevărat, nu 

cel care vinde portocale și banane. Nu există varianta sectorului, care a mai fost propus 

odată și s-a făcut și producătorii adevărați au fost izolați, dacă vă aduceți aminte, 

undeva într-un colț ascuns al pieței și tot cei care erau, comercianții sau care sunt 

comercianți stau în față, știm cu toții acest lucru. Nu e nimic ascuns. Cu toții cunoaștem 

mecanismul pieței, cu toții știm despre ce este vorba, știm cu toții că se învârt mulți 

bani la negru, inclusiv taxa la wc. Domnule inclusiv taxa la wc. Există undeva 

menționat acest lucru? Nu, vă spun eu. Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, taxa la WC este 

menționată, domnule Costea și mie mi se pare mare, chiar eu voiam să fac un 

amendament la acest lucru. Acuma știm cu toții, cei care locuiesc în zonă sau care au 

contact cu cetățenii din zona Pieței, hai să spunem, cei care vând în Piață sau cei care 

comercializează anumite produse acolo, se pot duce, nu știu de câte ori la baie, într-o 

zi și văd cât îi costă, se duc prin scările blocurilor învecinate și nu cred că e normal ca 

o toaletă să coste atât de mult. Dacă, nu știu, toată  lumea, cred că știe, a fost cumva în 

afară, ai dreptul să mergi la baie și să dai un telefon, fără să-ți perceapă nimeni nimic, 

dar având în vedere că este piață și este o cheltuială acolo, eu voiam să fac un 

amendament, deci al-2-lea amendament, ca tariful pentru intrarea la WC, din Piață, să 

fie 50 de bani, cu totul cu TVA. Deci WC din Piață, nu trebuie să fie firmă de profit, 

da, să-și acopere cheltuielile, nu trebuie, în opinia mea să fie de profit. Domnule, vă 

rog frumos! Acela este amendamentul meu. Doamna director, vă rog frumos, dacă aveți 

ceva de spus!” 

Doamna director Claudia Ionescu: ”Aș avea foarte multe de spus, dar o să fiu 

scurtă.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog! 

Doamna director Claudia Ionescu: ”Și în principiu și în realitate, tarifele 

practicate de societate trebuie să acopere costurile de funcționare. Această societate nu 
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este un ONG. Nu mi-am permis, de 4 ani de zile să vin să adaug nici măcar un cent la 

aceste tarife, nici măcar rata inflației nu a fost adăugată, deși toate cheluielile cu 

utilitățile și salariul minim pe economie au crescut an de an. Mai fac o singură 

precizare. Nu există, toate societățile similare din țară practică această taxă de 

participare la licitație. Această taxă, pe care cred  că și-a permis-o fiecare agent 

economic în parte înseamnă venituri în cadrul societății, în jur de 60.000 de lei. Gândiți-

vă dumneavoastră cât de minunat va fi de acum încolo pentru societate, să suporte toate 

costurile de întreținere, în condițiile în care aceste venituri se vor diminua. Dar sunt 

convinsă, pe de altă parte, că indiferent cum veți hotărî dumneavoastră astăzi, veți ajuta 

această societate, să găsim împreună soluția pentru supraviețuire, pentru dezvoltare, 

pentru modernizare, în așa fel încât toată lumea  să fie mulțumită, în orașul ăsta. Vă 

mulțumesc frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, cu plăcere, doamnă și eu 

vă mulțumesc! Vă rog, doamna consilier Dimitriu, vă rog!” 

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

Mi-a plăcut foarte mult pledoaria dumneavoastră, doamna director, să știți că sunteți 

poate că înnăscută aşa să vorbiți frumos și la fel de frumos pe cum vorbiți, mi-aș fi dorit 

și la Piață să faceți lucruri foarte frumoase. Cum am spus și ieri la comisii și îmi mențin 

punctul de vedere, prin practicarea taxelor pe care dumneavostră le aveți acolo la Piață 

și ce spunea și colegul meu, poate bani la negru, subînchirieri, care poate corect nu sunt 

legale, de altfel, așa, voiam să întreb ce servicii oferiți dumneavostră comercianților 

din piețele din oraș? Că nu s-a văzut. De la curățenie, spațiul pus la dispoziție, conform 

cred că legislației în vigoare și un profit simbolic  pe care îl aveți  și mai mult decât atât  

să nu uităm  că de când sunteți la Piață, la 6 luni nu ați adus niciun raport în fața 

Consiliului Local. Mulțumesc și ca, exact ca ieri, nu este nevoie să-mi răspundeți. 

Mulțumesc frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da și eu vă mulțumesc! 

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu. Sunteţi foarte atenţi.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu și nu se aprobă 

cu 21 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-

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

Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Atanasiu Corina, 

Bîrsan Costel, 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 Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Haideţi să vedem la 

amendamentul propus de mine, taxa de WC din Piaţă să fie de 50 de bani cu tot cu 

TVA. Vă rog, aveți discuții, domnule, ce surpriză…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Veniți cu o notă de fundamentare...nu mă 

pricep...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule consilier Iorga, vă 

rog! 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Domnule președinte, 

dumneavoastră v-ați plimbat forte mult prin toată țara și în Europa și în afară.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Ca și dumneavoastră.” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Nu cred că ați întâlnit undeva o taxă 

la toaletă mai mică de 1 euro, în toată Europa, nu știu unde, pe la Praga era undeva, știu 

50 de eurocenți.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și eu am zis la fel, cu 50 de 

bani.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Acum vorbind sincer, o să 

trebuiască să vină omul cu, cocenii de acasă, dacă se duce la WC, acuma vorbind și în 

glumă și în serios, 50 de bani este foarte mic prețul. Eu nu cred că poate să-și, nu, nu 

trebuie să facă venit, într-adevăr, dar cred ca 50 de cenți, pentru a aloca 50 de cenți, mă 

scuzați, 50 de bani, este un preț foarte mic, pentru întreținerea acestei toalete. Îi trebuie 

săpun, trebuie dezinfectată, țineți cont că suntem în pandemie, soluții speciale, hârtie 

igienică și mulți, mulți cetățeni care sunt certați cu disciplina și își fac nevoile, n-ați 

vrea să știți cum și în ce fel. Unii poate au plăcerea să...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mulțumesc pentru cuvânt, vă 

rog doamna Atanasiu, doamna Tătaru, scuzați-mă! 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulțumesc, domnule președinte, sunt 

de acord cu domnul Iorga, pentru că un grup sanitar necesită întreținere și curățenie și 

produsele de curățenie sunt foarte scumpe și 1 leu mi se pare destul de puțin, deci eu 

propun să rămână tariful același, dar din profitul pe anul următor aș propune amenajarea 

unui nou grup sanitar și pe partea opusă pieței, până la reabilitarea totală care este foarte 

necesară, pentru că într-adevăr sunt insuficiente grupurile sanitare și așa putem evita 

folosirea scărilor de bloc, ilegal, mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E în regulă, doamnă, 

mulțumesc pentru cuvânt, vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Haideți să facem un exercițiu de imaginație 

și anume aș vrea să întrebăm pe doamna Ionescu, dacă se poate astăzi, dacă nu, data 

viitoare, câți bani s-au încasat într-un an pe grupul acela și să împărțim  la 365 de zile 

sau 350, cât este deschisă Piața și ne dăm seama câți oameni au intrat în acel grup 

sanitar. Sunt foarte curios. După ce facem acest, deci acest calcul, putem eventual să 

spunem că prețul e mare, e mic, sunt foarte curios câți bani se încasează la alb și sper 

și cred că nu se încasează nimic la negru, n-aș vrea să fac o afirmație nefondată.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Iorga, vă rog! 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Și nu am făcut..la negru…că știți s-a 

întâmplat la Paris…nu am în calcul.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, vă rog!” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Domnul Primar dacă nu vă supărați eu știu 

că ieri la comisie ați făcut 3 amendamente, dacă mi le amintesc și văd că astăzi nu        

le-ați mai spus, vă rog să reveniți.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Amendamentele sunt făcute de 

domnul Radu, am înțeles eu.  

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Eu le știam la domnul Primar și le așteptam, 

sincer.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”O parte din ele...” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Dacă puteți reveni la ele şi din partea 

dumneavoastră.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Până se gândește domnul 

Primar…” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Amendamentele sunt foarte clare, 

la art.1 eliminarea punctului 7 de la Piața Moldovei, Piața Sud, eliminarea la Piața Obor 

eliminarea punctului 9, la art.2, eliminarea punctului 11, iar la art.3 pentru agenții 

economici care desfășoară activități comerciale permanente în toate sectoarele 

administrate de către S.C. Administraţia Pieţelor  Focşani S.A, va avea obligația de a 

încheia contracte de închiriere  pentru acestea pe o perioadă de minim 1 an de zile. 

Acestea erau amendamentele.” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Domnule președinte am rugămintea să 

supuneți la vot aceste amendamente care au fost spuse ieri.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Deja au fost supuse la vot. Haideți să nu 

facem acuma alba-neagra.” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Deci ieri am fost la comisii și am văzut 

ceva.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”O secundă, domnule Șelaru 

aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: ”Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, 

colegei noastre Alexandra Tătaru pentru această intervenție. Să știți că e simplu, ca să 

n-avem nici discuții că e alb, e crem, e albastru, verde în dungi. Știți cum e la Buzău? 

Bagi banii, iese bilețelul, îl scanezi, intri la toaletă, da, ca să nu mai aveți discuții că se 

întâmplă într-un fel, că se întâmplă într-un alt fel. Mulțumesc frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Doamna director, dacă aveți 

răspunsul la întrebarea domnului consilier, vă rog.” 

Doamna director Claudia Ionescu: ”Nu, n-aș avea o sumă fixă, evident că nu 

am o sumă fixă, ca să v-o pot spune, dar cu siguranță acoperă costurile pe care le avem 

cu întreținerea, cu materialele consumabile, cu salariații și vă asigur că acolo totul se 

taxează, pentru că am avut grijă să pun o cameră de luat vederi, nu în WC, ci la intrare.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Poate cu proxima ocazie, ne 

dați totuși cifra corectă, da? E în regulă. Domnule Primar vă rog să mă lămuriți, eu nu 

sunt lămurit dacă amendamentele dumneavoastră au intrat sau sunt aceleași sau printre 

cele propuse de domnul Radu Nițu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”O parte au fost prezentate, dar o 

parte n-au fost.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mai doriți să faceți 

amendamente? Vă rog porniți microfonul!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am dreptul conform statutului, 

conform Codului Administrativ să retrag proiectul de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Deci ați retras proiectul de pe 

ordinea de zi. Da, doamna consilier, vă rog!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte voiam să vă 

spun că amendamentele domnului consilier Nițu nu au trecut, până și dumnealui s-a 

abținut, deci vorbeau colegii aici că au trecut.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”N-ați înțeles, n-au trecut.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…..prin retragerea proiectul de către 

domnul Primar, oricum nu mai are nicio valoare.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu știu dacă e în regulă să retrageți 

proiectul în timpul votării.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Se poate retrage în orice moment.” 



33 
 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, e în regulă, se poate retrage 

în orice moment de către inițiator.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Bine.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Iorga.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Data viitoare să votați mai atent, de fapt voi 

n-ați știut ce votați, de asta vă lamentați acuma, mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, domnule.” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Totodată, dați-mi voie, doamnelor 

și domnilor consilieri…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, mă iertați…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule președinte dacă îmi 

permiteți, totodată…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Începuse să vorbească domnul 

Iorga, mă iertați, așa e politicos. Vă opriți? Vă rog, poftiți, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Atrag atentia S.C. Administraţia 

Pieţelor  Focşani S.A să sisteze licitația începută, având în vedere că s-a pornit pe tarife 

practicate în anul 2020, da? Deci pentru acest lucru, așa cum am informat Consiliul de 

Administrație, în calitate de reprezentant al UAT-ului în A.G.A la S.C. Administraţia 

Pieţelor  Focşani S.A, conform art.132 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Primarul este reprezentantul UAT-ului în A.G.A. Vă atrag atenția că 

dumneavoastră în acest moment ați declanșat o procedură de licitație ilegală, pe baza 

tarifelor practicate în anul 2020, nu în anul 2021. Am retras acest proiect, nu aveți temei 

legal să porniți o asemenea licitație. Începând cu 1 ianuarie 2021 veți practica tarifele 

zilnice, până la organizarea unei noi licitații, vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, e în regulă, poftiți domnule 

Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Mulțumesc! Eu aș cere ajutorul 

domnului secretar să ne lămurească puțin. Domnule păi, asta discutăm, da.....sau n-am 

înțeles...” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, îmi cer scuze.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Iorga, scurt, că ați 

promis scurt.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Foarte scurt!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”…..să îl ascultăm pe domnul 

consilier.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte…” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”.....poate eu greșesc.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Păi s-a retras proiectul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnișoara Dimitriu, vă rog frumos.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu…” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Domnul Primar sau consilierii 

locali inițiatori ai unui proiect de hotărâre, știam că nu pot retrage acest proiect în plenul 

ședinței după ce s-a discutat și s-a votat  și amendament în acest proiect.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”În orice moment se poate 

retrage.” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Este foarte important să, eu n-am 

încredere în cuvântul dumneavoastră, că nu sunteți de specialitate, domnul secretar 

general asigură procesul de legalitate.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Retragerea proiectului 

de hotărâre se poate face de inițiator oricând în decursul derulării dezbaterii proiectului 

de hotărâre.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Exact așa scrie la Codul, Noul 

Cod Administrativ, vă mulțumesc! Da, domnule Tănase, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, eu voiam să spun că domnul Iorga, fost 

viceprimar și eu mă gândeam că le știe pe de rost, nu trebuie să întrebe pe nimeni, 

mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mai mult avocat, dânsul…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Auziți, dumneavoastră ați lipsit acuma, îmi 

cer scuze, intervin puţin, 4 ani de zile și cu încă 4 a fost aici consilier și n-a fost în stare 

să conducă o ședință, despre ce vorbim, mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Haideți, vă rog frumos, gata! 

Doamnă, mă iertați, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, eu îl declar retras de pe 

ordinea de zi și trecem la următorul proiect, numărul 26.” 

 

Se prezintă punctul  26 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 522/12.12.2018 

privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 26 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 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, devenind hotărârea nr. 399. 

 

Se prezintă punctul  27 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și 

alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Domnul consilier Victor Dumitru: ”Mulțumesc, domnule președinte. Am și 

eu câteva nelămuriri pe marginea acestui proiect. Primăria Municipiului Focșani prin 

vocea domnului Șef de Serviciu ne-a informat la ședința pe comisii, că propunerea, 

prin propunerea aceasta de proiect nu vor fi creșteri de taxe și impozite, doar cu rata 

inflației de 3,8%. Întrebarea mea este dacă își menține această afirmație, domnul Șef 

de Serviciu de la Taxe și Impozite?” 

 Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, domnule.” 

 Domnul Cristian Roșca: ”Bună ziua! Eu în ședința de comisii nu am precizat 

faptul că nu vor fi creșteri, am precizat doar că se vor indexa cu rata inflației conform 

Codului Fiscal și cotele stabilite aferente impozitelor sunt în limitele stabilite de de 

lege, de Codul Fiscal. Nu am specificat acest lucru în comisie că nu se aplică nicio…” 
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 Domnul consilier Victor Dumitru: ”Dacă noi toți cei prezenți aici am auzit 

greșit și dânsul împreună cu domnul Primar au înțeles altceva, nu are rost să mai facem 

comentarii.” 

 Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E în regulă.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: ”În conformitate cu art.2 din acest proiect 

de hotărâre este vorba de, pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2019 sau nu, pentru 

anul 2020 s-a aplicat o cotă de 0,10%. Propunerea de proiect a Primăriei Municipiului 

Focșani, inițiate de Primar, Cristi Valentin Misăilă este de 0,15%, asta înseamnă o 

creștere cu 50% a acestei cote. În conformitate cu art.3 din proiectul de hotărâre care 

spune ”impozitul și taxa pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice se calculează 

prin aplicarea unei cote de impozitare de 1% asupra valorii impozabile”. În anul 2019 

această cotă a fost de 0,50. În acest caz creșterea este de 100%. Dacă vreți vă pot și 

exemplifica, am făcut o simulare aici în ceea ce privește clădirile, la art.2 revin, așa 

dacă pentru un apartament de 80 mp situat în zona A impozitul pe anul 2020 a fost 176 

lei, pentru anul 2021 va fi de 273 lei. Să mă contrazică domnul de la Taxe și Impozite, 

dacă am dreptate sau nu, vă rog!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Poftiți domnule.” 

Domnul Cristian Roșca: ”Aveți dreptate, este adevărat, dar v-am spus și repet, 

eu în ședința de comisii de ieri nu am spus că, am spus faptul că, cotele de impozitare 

sunt în limite prevăzute de lege și se indexează  cu rata inflației. Aceste cote sunt 

prevăzute de Codul Fiscal și sunt între până la 0,2%. Noi suntem la 0,15%.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: ”Da, da, da, dar n-ați spus că între 0,...în 

conformitate cu Codul Fiscal această cotă este între 0,08 și 0,2 și noi suntem la 0,15. 

Domnul Cristian Roșca: ”Nu am fost întrebat de nimeni referitor la acest 

aspect.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: ”Da, mulțumesc!” 

Domnul Cristian Roșca: ”Și cote adiționale, deci s-a pus problema de cote 

adiționale, cote adiționale, nu avem alte cote adiționale puse față de normativele care 

prevăd, prevede legea.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, e în regulă, mulțumesc!” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”La art.3, dacă tot veni vorba de cote 

adiționale este vorba despre valorile impozabile ale clădirilor nerezidențiale, a 

persoanelor fizice. Codul Fiscal prevede un interval de 0,08 până la 1. Aici este o cotă 

maximă de 1%. Mă contraziceți, e adevărat sau nu? Deci asta înseamnă că pentru 

clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice este vorba despre spații 

comerciale pentru cine nu știe, impozitul este maxim în Focșani.” 

Domnul Cristian Roșca: ”Nu este. La clădirile persoane fizice deținute de 

persoane fizice nerezidențiale este între 0,2 și 1,3%, iar la noi s-a propus 0,1%, 1% îmi 

cer scuze. Nu e maxim, era până la 1,3%, unde ne puteam, cotele maxime după care 

puteam, dacă  se aproba în Consiliul Local, aprobarea de cote până la 50%, adiționale, 

acestea peste 1,3%.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mai continuați, domnule 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Sigur că da. La art.8 se propune o creștere 

a impozitului pe terenuri, este vorba de terenuri intravilan și construcții, cuprinde o 
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creștere a valorilor nivelurilor propuse de 19,5% pentru zonele A și C, 27,4% pentru 

zona B și 43,4% pentru zona D.” 

Domnul Cristian Roșca: ”Dacă îmi permiteți. După cum  observați din tabloul 

care este Anexă la proiectul de hotărâre, cotele stabilite de Codul Fiscal sunt la zona A 

între 6.000 și 15.000 lei și noi suntem la 10.000 lei, la zona B 4.215 lei până la 10.538 

lei și noi suntem la 8.000 lei, la zona C 2.668 lei și 6.670 iar noi avem, am propus 5.000 

lei, zona D, de la 1.410 la 3.526 și a fost o propunere de 3.000 de lei. Deci la fel suntem 

în intervalul cotelor stabilite de Codul Fiscal, încă din 2015 sunt aceste…” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Dacă îmi permiteți, noi n-am spus că 

sunteți în afara cadrului legal, respectiv în afara Codului Fiscal, întrebarea mea era, este 

o creștere sau nu a taxelor?” 

Domnul Cristian Roșca: ”Va fi o creștere, v-am spus de la început, că va fi o 

creștere, dar sunt în limitele prevăzute de lege, iar această lege este încă din 2015.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Așa este. Aveți o fundamentare, vă rog 

frumos, în baza căreia ați făcut aceste propuneri, pentru că se observă niște creșteri 

liniare și rotunjite, nu se vede nimic, este la valorile pe care le-ați propus?” 

Doamna director Carmen Grosu:”Această creștere, aceste creșteri specificate 

în proiectul de hotărâre ne duc la o creștere în valoare absolută a impozitelor și taxelor 

de aproximativ 4.700.000 lei. Fundamentarea acestei creșteri are la bază faptul că noi 

la acest moment suntem cu nivelul impozitelor și taxelor încă de la apariția Codului 

Fiscal din 2015, în valoare absolută, impozitele și taxele locale, adică veniturile proprii 

asupra cărora noi putem acționa. La nivelul anului 2020, estimăm o suma de 41 420.000 

lei, iar ca ordin de mărime vă specific faptul că suntem la nivelul anului 2014, unde 

chiar aveam o sumă mai mare, de 41.820.000. Din 2014 și până în prezent, salariul 

minim pe economie a crescut de 9 ori, au avut de 9 ori creșteri în valoare de la 850 de 

lei, la 2.350 lei cât suntem acuma, deci de aproape 3 ori. La aceasta se adaugă cursul 

valutar, care unul era în 2014, altul este în 2020 și binînțeles, curs valutar care 

influențează toate costurile cu serviciile. Pe lângă acesta avem Ordonanța 114/2018 

unde salariul minim pe economie în construcții a crescut la 3.000 de lei, ceea ce a 

condus la o creștere a costurilor cu cheltuielile de capital, cu investițiile, atât din 

Bugetul local, cât și proiectele din fonduri europene, substanțial. Deci gândiți-vă, de la 

salariul minim, la 3.000 de lei în construcții, am ajuns la un tarif de aproape 18 lei, unde 

am avut creșteri și urmare a acestora am avut creșteri substanțiale asupra devizelor de 

lucrări și implicit a cofinanțarii pe care trebuie s-o asigure municipalitatea  pentru 

proiectele europene, precum și finanțarea integrală a investițiilor din  Bugetul local...” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Da, mulțumesc, doamnă!” 

Doamna director Carmen Grosu:”...serviciile sunt la nivelul, deci cheltuielile 

sunt la nivelul anului 2020, respectiv 2021, veniturile, impozitele și taxele sunt la 

nivelul 2014.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”În concluzie...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, mulțumesc, doamnă!” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Primăria Municipiului Focșani propune o 

creștere cu 50% a taxelor pe spatele cetățenilor Municipiului Focșani, mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, e în regulă. Mă scuzați, era 

domnul Gheoca. Vă rog.” 

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

președinte. O să am și eu câteva comentarii pe marginea acestui proiect de hotărâre, pe 



37 
 

care îl așteptam cu interes, pentru că am în față 2 solicitări pe care le-am depus încă din 

2018, cu privire la art.475, alin.3 și anume agenții economici care își desfășoară 

activități de alimentație publică sub codul CAEN 561 Restaurante, 563 Baruri și alte 

activități de servire, 932 Alte activități recreative și distractive. În 2018 nu s-a întâmplat 

nimic, în 2019 nu s-a întâmplat nimic cu privire la solicitările mele de reducere a acestor 

taxe. În 2020 am mai depus o solicitare cu privire la reducere cu 50% a acestor taxe și 

am primit un răspuns de la Primărie, că se va ține cont la elaborarea acestui proiect de 

hotărâre. Din păcate constat că nu s-a ținut cont, motiv pentru care o să formulez acum 

un amendament și anume la art.475, alin.3, punctele 1, 2, 3 până la 10, aceste tarife  

pentru 2021 să fie reduse cu 50% pentru că, știm foarte bine că acest an a fost unul greu 

pentru acești agenți economici, care au fost închiși, cu pandemia și cu restricțiile, în 

urma restricțiilor impuse de către autorități. Eu zic că este un moment chiar oportun 

pentru a veni în sprijinul acestor agenți economici, 475 alin.3 din Anexă, dacă, punctele 

de la 1 la 10, da? Atât am, acolo sunt pe suprafețe defalcate, de la punctul 1 pentru 

suprafețe de până la 50 mp și continuă până la suprafețe de 500 de metri sau  mai mari. 

Avem și cadrul legal, știți, Codul Fiscal ne permite să impunem aceste taxe între 0 lei 

și 4.000 lei, bineînțeles, la care să fie aplicat acest procent sau coeficient de inflație de 

3,8, cât este astăzi supus, deci în concluzie, art.475, punctele 1-10, se aplică procentul 

de 50% scădere, reducere.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Punctele de la 0-10 scădere, 

reducere cu 50%.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:”Reducere de 50% a tarifelor 

menționate, la vizarea anuală a autorizației de funcționare.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am înțeles. Da, domnule 

Macovei, vă rog! A, domnule Primar, vă rog! Vorbiţi domnule Primar sau domnul 

Macovei? Poftiți!” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Am să vin și eu cu o completare la, pentru 

colegul meu, domnul Victor Dumitru, în legătură cu art.2 și art.3, am ascultat-o pe 

doamna Grosu, are într-adevăr dreptate, dar momentul este foarte prost ales, suntem 

într-un an de pandemie și vă reamintesc, că majoritatea societăților comerciale din 

Focșani și din județul Vrancea și din țară chiar au mari probleme financiare. Vă mai 

reamintesc, că foarte mulți…” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Dacă îmi permiteți, cetățenii Municipiului 

Focșani au mari probleme.” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Cetățenii și toată lumea. Vă reamintesc, că 

salariile celor care lucrează în privat au fost diminuate, le-au fost luate, s-au trimis în 

șomaj tehnic, este o perioadă dificilă. Această majorare și acest procent de majorare 

este foarte mare. Eu vă recomand pe viitor să facem un plan pe 2, 3 ani să spunem, deci 

majorăm cu 10% în fiecare an sau cu 15%, să avem o dezbatere, să avem o comunicare 

corectă către acești oameni. Este foarte greu ca într-o lună de zile să şi anunțe, să și 

înțeleagă, să și aplici. Lumea nu este deci informată, chiar dacă acest proiect a stat în 

dezbatere publică  pe site-ul Primăriei Municipiului Focșani, cred că lumea încă n-a 

înțeles. Când îmi pui un procent la art.2, 3, 0,15, 0,10 lumea nu prea înțelege, le trebuie 

comunicat și recomand pe viitor Primăriei Municipiului Focșani, prin Serviciul de Taxe 

și Impozite să facă o comunicare mai intensă, mai clară, mai deschisă și toate aceste 

taxe să fie făcute și aprobate în cunoștință de cauză, atât din partea autorităților, cât și 

mai ales din partea partea societăților comerciale și a persoanelor fizice. Eu știu motivul 
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pentru care s-au ridicat, pentru că sunt în domeniu și am observat și cred că nu numai 

eu, cred că au observat și domnii de la Serviciul Taxe și Impozite, că o parte din 

societățile comerciale, în ultimii 10 ani de zile au început să-și mute proprietățile de pe 

persoană juridică, pe persoană fizică. Da, probabil că trebuie luate niște măsuri, dar este 

prea abrupt și recomand un alt tip de abordare. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da și noi vă mulțumim! Poftiți 

domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, vă mulțumesc! Domnul 

consilier a punctat câteva aspecte pe care voiam și eu să le reamintesc, faptul că acest 

proiect  a fost în dezbatere publică, a fost supus transparenței decizionale, niciun 

cetățean nu a formulat o observație, nici consilierii județeni, nici consilierii locali, 

nimeni nu a făcut. Mai mult decât atât, așa cum a spus și doamna director economic 

Grosu, Bugetul în mod normal trebuie să fie cuprinzător, să asigure acoperirea tuturor 

cheltuielilor. Vă spun doar atât, avem o solicitare, în acest moment avem încă foarte 

multe cheltuieli care ar fi trebuit să fie realizate până la sfârșitul anului și pentru care 

nu avem acoperire din sursă bugetară. Am solicitat Guvernului acest lucru, din păcate 

nu știu din ce motive, probabil și din cauza acestei degringolade pe plan politic național, 

nu au fost alocate, deși promisiuni au fost, din partea guvernanților că vor fi alocări 

bugetare pentru echilibrarea Bugetelor locale, nu vorbesc numai la nivelul Municipiului 

Focșani. Vă reamintesc faptul că fac parte din Comitetul Director al A.M.R. și acolo  

sunt primari de toate culorile politice, acolo nu facem politică, facem doar administrație 

și toți s-au plâns de această situație, că sarcinile venite prin noianul de legi și ordonanțe 

emise de Parlament și Guvernul României, indiferent de culoarea politică, toate s-au 

încheiat pe bugetele locale, indiferent de ce culoare, repet, a fost Guvernul sau 

Parlamentul. Majoritatea bugetelor s-au închis pe bugetele locale, adică toate sarcinile 

au fost transferate, care nu au putut fi suportate de către Guvern, au fost transferate 

către bugetele locale, ceea ce vă spunea mai devreme și doamna director economic. 

Acea creștere, foarte bună de altfel, pentru a stimula forța de muncă din domeniul 

construcțiilor ne-a adus mari probleme nouă în derularea proiectelor de investiții, atât 

celor, a proiectelor existente, cât și a proiectelor pe care noi le elaborasem  și pentru 

care a trebuit să revenim, să recalculăm indicatorii tehnico-economici și automat a dus 

la o creștere a cheltuielilor de la bugetul local, pe acele investiții. Este o opțiune, iar 

ceea ce s-a spus cu o creștere de 50%, nu domnule consilier, nu este o creştere de 50%, 

în valoarea absolută  așa cum v-a spus doamna director este o creștere de maxim 9% 

din veniturile încasate din impozitele și taxele locale la bugetul local. 9% în comparație 

cu o creștere de 300% a salariului minim pe economie, cred eu și în contextul creșterii 

cursului de schimb valutar din 2014, dacă nu mă înșel era undeva 3,5 lei/euro și acuma 

este 4,89 aproape 5 lei. Iar în toate cheltuielile, raportându-ne la cheltuielile directe pe 

care vă reamintesc și v-am pus la dispoziție Decizia Curții de Conturi, în care, prin care 

ne obligă și o să vin cu un nou proiect de hotărâre pentru a pune în aplicare ceea ce ne-

a dispus Curtea de Conturi, ne obligă să aplicăm legea și pentru toate serviciile publice 

să găsim, să impunem tarife pentru a acoperi cheltuielile. Mă refer aici la iluminatul 

public, mă refer aici la salubrizarea stradală, care înseamnă măturat și deszăpezire, mă 

refer la toate serviciile publice pe care bugetul local le suportă, iar eu în 2017 am vrut 

să introduc o taxă, tot ca urmare a unui control și a unor Decizii a Curții de Conturi și 

a fost respinsă, în urma unei întregi discuții și a unui întreg tam-tam pe marginea acelei 

taxe, dar era o taxă și vă repet, de data aceasta o voi supune dezbaterii în Consiliul 
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Local  și Consiliul Local dacă nu va decide, va răspunde în fața Curții de Conturi, dacă 

dumnealor vor considera că vor trebui să vă tragă la răspundere și pe dumneavoastră. 

Dar eu vă spun la modul foarte sincer că o creștere, iată dau un exemplu, s-a discutat 

astăzi  în Rectificarea de buget, da, stiți cât a fost  creșterea din 2015, vorbesc, nu, din 

2014 a bugetului alocat CSM Focșani, atât dau, un singur exemplu, de la suma de, cât 

a fost în 2016, 2 milioane 800, iar anul acesta 2020 am ajuns la 11 milioane 800, deci 

numai aici a fost o creștere pentru sport și s-au văzut rezultatele. Avem echipă de 

baschet, avem echipă de fotbal, avem echipă de handbal, campioni naționali, olimpici. 

Deci toate aceste venituri care se încasează la Bugetul local se regăsesc în serviciile și 

toate celelalte activități pe care noi le facem în folosul cetățenilor. Vă dau un 

exemplu...” 

Doamna director Carmen Grosu:”...... sarcina Bugetului local iar în acest an 

am revenit la 50-50. Ca ordin de mărime pentru anul 2021 avem 27.403.000 lei, 

necesarul pentru asigurarea  acestor drepturi, jumătate din ele, dacă se menține actuala 

prevedere legislativă și în Legea Bugetului pe 2021, va trebui suportată din Bugetul 

local. Deci e o diferență de la 10% la 50%, ca să nu mai spun că anul trecut am suportat  

în integralitate și ca urmare ne-am consumat toate resursele bugetare, nemairămânând 

cu un excedent, excedent care putea fi sursă pentru dezvoltare, pentru cheltuielile cu 

investițiile.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, mulțumesc! Mulțumesc, 

domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și în completare am de făcut și un 

amendament la acest proiect de hotărâre. Este vorba despre o apariție a unei legi din 6 

noiembrie 2020, Legea 241 pentru modificarea alin.1 al art.451 din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal, care intră în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2021, 

propunem înlocuirea alin.1 al art.4 cu următorul cuprins: În cazul clădirilor  cu 

destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin 

însumarea  impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform 

regulilor pentru clădiri rezidențiale și b) impozitului determinat pentru suprafața 

folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere și cu 

condiția ca, cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina  persoanei care își 

desfășoară activități economice, prin aplicarea cotei stabilite conform regulilor pentru 

clădirile nerezidențiale asupra valorii impozabile stabilite conform regulilor pentru 

clădiri rezidențiale, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor 

prevăzute la art.458, alin.1. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da și eu vă mulțumesc, 

domnule Primar! Da, domnul consilier, scurt, vă rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Da, voiam să-i răspund domnului primar și 

tuturor membrilor consilieri ai Consiliului Local, pentru că eu am venit cu un exemplu 

concret și am, chiar am și exemplificat, dacă pentru o locuință rezidențială de 80 mp 

impozitul pe anul 2020 a fost de 176 lei, conform majorării, conform cotei de 50% 

propusă de Primăria Municipiului Focșani pentru anul 2021, această valoare se va 

ridica la 273 de lei, deci cu 97 de lei %, ceea ce reprezintă o creștere de 55,1%. Da, vă 

rog frumos să calculați și să, nu înseamnă nici 9%, nici 10% deci este la concret, un 

exemplu concret, îl pot pune la dispoziția doamnei director economic sau domnului șef 

Serviciu Taxe și Impozite și să mă lămurească și pe mine în ce constă acel 9% care a 

spus domnul Primar. Dar mă rog, o să vă lămuriți dumneavoastră după ce o să calculați. 
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Eu vreau să fac și eu 2 propuneri de amendamente, este vorba de art.2 pentru clădiri 

rezidențiale unde propun aplicarea, propunem noi PNL, aplicarea cotei de 0,1% și în 

cazul art.3 pentru clădirile nerezidențiale aplicarea unei cote de 0,5%, nu 1% cum a 

propus Primăria. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, mulțumesc! Bun, mai sunt 

discuții? Nu cred că mai sunt, că am avut destule. Am să fac și eu o remarcă, doamna 

director Grosu, în momentul în care există o criză, fie economică, fie pandemie și 

dificultăți pentru cetățeni, nu măresc taxele  pentru a fi profitabil și a te descurca. Nu 

vreau să dau lecții, îmi cer scuze, dar sunt și alte metode de a le face profitabile, nu 

neapărat prin mărirea taxelor. Mulțumesc! Avem 3 amendamente, unul propus de 

domnul consilier Gheoca, un amendament propus de domnul Primar și un amendament 

propus de domnul Victor Dumitru. Începem cu amendamentul propus de domnul 

Gheoca.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Corneliu Gheoca și se aprobă 

cu 12 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, 

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 9 voturi “abținere” din partea domnilor consilieri Gongu 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Supun la vot amendamentul 

domnului Primar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte vă rog frumos să mai 

repete încă o dată domnul Primar amendamentul.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Puteți repeta, domnule 

Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-am nimic împotrivă. Este vorba 

despre o adaptare a proiectului de hotărâre la o prevedere a unei legi apărute în 6 

noiembrie 2020 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, v-ați lămurit ?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, este vorba despre o modalitate 

de calcul a impozitului, a nivelului valorilor impozabile pentru clădirile cu destinație 

mixtă, clădirile deținute de o persoană fizică, care jumătate sau o parte sunt destinate 

pentru locuință și o parte sunt destinate pentru alte activități comerciale sau de altă 

natură, da, se calculează impozitul pentru această clădire, se calculează în funcție de 

suprafața folosită în scop de locuință și în scop nerezidențial, în scop rezidențial și în 

scop nerezidențial, cu o condiție ca utilitățile, condiție ca, cheltuielile cu utilitățile să 

nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activități economice, da ?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și să rămână pe persoană fizică, 

utilitățile.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am înțeles!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar e o prevedere conform Legii 

248/2020.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, ne-am lămurit, mulțumesc, 

domnule Primar!” 

Se supune la vot amendamentul domnului Primar și se aprobă în unanimitate. 
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Se supune la vot amendamentul domnului consilier Victor Dumitru și se aprobă 

cu 12 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, 

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 9 voturi “abținere” din partea domnilor consilieri Gongu 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel 

Se supune la vot proiectul numărul 27 de pe ordinea de zi în integralitate  și  se 

adoptă cu 21 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri:Iorga Marius-

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

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan 

Costel, 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, devenind hotărârea nr. 

400. 

 

Se prezintă punctul  28 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de 

comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul 

Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Da, domnule președinte, aici aș face un 

amendament la Nota de la art.19, alin.1, din Anexa la proiectul de hotărâre, se va înlocui 

Legea nr.230/2007 privind înființarea organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari, cu Legea nr.196/2018 privind înființarea organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Da, vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Și eu vă mulțumesc! Am și eu, 

da, vă rog, mai sunt discuții? Am și eu un amendament, domnule Primar, a, vă rog, 

vorbiți, mă scuzați! Deci în acest proiect, de-a lungul acestui proiect n-am reușit să le 

scot pe toate și n-am cum să le țin, dar există o prevedere un pic ambiguă și aș vrea      

s-o clarificăm. La art.13, lit. n, am doar o pagină, probabil că e un articol sau un alineat 

înainte. Aveți dumneavoastră, domnule secretar? Da, acolo, deci la art.11, scuzați-mă 

art.11, mă scuzați există acolo o cerință anume, ca cei care, agenții economici care vin 

pentru autorizare, printre altele trebuie să prezinte un tabel nominal cu acordul 

locatarilor, proprietarilor pe orizontală și pe verticală, cu avizul comitetului executiv al 

asociației de proprietari. Ori de ce am remarcat ambiguitatea, nu se poate lua aprobarea  

locatarilor, proprietarilor pe orizontală și pe verticală, că asta înseamnă toți locatarii din 

respectivul  bloc de locuințe, condominiu, cred că undeva aici dumneavoastră, că 

sunteți inițiatorul, domnul Primar, probabil ați vrut să spuneți, vecinilor, locatari, 

proprietari, pe orizontală și pe verticală, adică dacă există un spațiu, un agent comercial 

dorește să înființeze, nu știu, un magazin, cei care sunt deranjați, sunt cei din proxima 

apropiere, adică cei de deasupra, dedesubt, din stânga sau din dreapta, nu are niciun 

rost  sau o relevanță să fie întrebat locatarul de la etajul 10.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”E vorba doar pentru cei care 

intenționează să aibă un program de funcționare peste ora 22 sau înainte de ora 8, să 

înceapă, adică vorbim…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, domnule Primar, am 

înțeles.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă într-un bloc…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu e numai de acesta…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă într-un bloc, dau un exemplu, 

la un parter de bloc se înființează așa cum ați spus dumneavoastră un magazin sau orice 

activitate, nu știu, orice, care are un program de funcționare și după ora 22, dacă cel de 

la etajul 4 este deranjat, n-ar trebui să fie și el întrebat, îl întrebăm numai pe el de la 

etajul 1 și de la parter, care sunt în imediata vecinătate a apartamentului respectiv? Aici 

ne-am referit…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, acest alineat 

la care faceți, am făcut şi eu referire și faceți dumneavoastră, așa este, aveți dreptate 

aici, dar pe cuprinsul acestei, acestui proiect, acest tabel nominal cu locatarii, se găseşte 

în vreo 4 situații. Haideți să lămurim problema pentru că dacă este cum spuneți 

dumneavoastră, n-avea niciun rost, gramatical vorbind, să spuneți acordul locatarilor 

pe orizontală și pe verticală, acordul locatarilor din tot condominiul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Propuneți amendament, n-am nimic 

împotrivă.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, doamnă, vă rog poftiți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna Stoian de la …” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu se aude, mai puteți să-i dați 

un microfon, doamnei, care e funcțional? Vă rog!” 

Doamna Mirela Stoian: ”………….autoritatea administrației locale Focșani le 

emite, adică prin domnul Primar, primul este acordul pentru desfășurarea activităților 

de Comercializare și prestări servicii în zonele publice, care este emis în baza OG nr.99 

art.6, alin.2 și prevede….Exercitarea activității de comercializare în zonele publice este 

supus acordului autorităților administrației publice locale, cu respectarea 

regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism. Al-2-lea act 

administrativ este autorizaţia de desfășurare a activității de alimentație publică emisă 

în baza Legii 227, adică a Codului Fiscal, ceea ce s-a discutat și la, anterior, la proiectul 

anterior, art.475, alin. 3, 4, 5. Autorizația în acest caz, de asemenea se emite de către 

domnul Primar. Îl mai regăsiți și la avizul orar de funcționare la care făcea referire…..” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Pe acesta îl am eu, pe celelalte 

2 nu le am, dar le-am văzut trecute în cuprinsul proiectului.” 

Doamna Mirela Stoian: ”Avizul orar de funcționare, care de asemenea este un 

act administrativ emis de către Primar conform OG nr.99, art.8, 9, 10. Fiecare agent 

economic își stabilește limitele orarului de funcționare, dar cu respectarea prevederilor 

legale înscrise în legislația muncii, precum și respectarea orelor de liniște publică 

prevăzute prin Legea 61, precum și a Ordonanței nr.21/1992, art.26, care stabilește că 

orarul de funcționare va fi  stabilit prin HCL și de asemenea avem Legea nr.196/2018 

privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, care la art.40, 

alin.1 spune că schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă 

destinație decât aceea de locuință prevăzute în proiectul inițial al imobilului, se poate 

face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris al proprietarilor 

direct afectați, care se învecinează pe plan orizontal și vertical. De aici/asta a fost 

preluat.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Eu am înțeles doamnă, vă 

mulțumesc! Dar repet, ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră consider că e destul de 

corect, dar asta vreau să revin și să vă spun, nu se face specificare clară, vecini. Acuma 
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dumneavoastră ați spus, cei direct afectați, e clar că sunt vecinii cei direct afectați, dar 

la tabelul la lit. n, aici și celelalte două, pe care din păcate nu le am eu, nu spune foarte 

clar. Deci dacă există pe orizontală sau pe verticală, asta presupune tot condominiul, 

sunteți de acord cu mine? Și atunci de ce a mai introdus această prevedere  și mai e o 

chestiune, se dublează cumva avizul, cum ați specificat și dumneavoastră, comitetul 

executiv, deci problema care a pus-o domnul Primar, că cel de la etajul 10 este afectat, 

există un baraj suplimentar  pentru comitetul executiv. Deci eu consider că cei care vor 

să-și deschidă o afacere, un magazin, se ia cu drept de veto, avizul sau aprobarea 

vecinilor direct afectați. De ce orizontală și pe verticală, da, chiar dacă avizul 

comitetului consultativ, ăsta, asociația de proprietari. Să zicem că e un aviz favorabil 

pentru că ei sunt cei afectați. Asta vreau să lămuresc, sper că am fost înțeles. Deci eu 

vreau, o secundă, eu, amendamentul meu e să introducem aici vecinii, locatari, 

proprietari, da, pe orizontală și pe verticală, să fie foarte clar înțeles și să nu apară 

abuzuri, să fie oamenii, nu știu, plimbați pe nu știu unde și să spună, domnule vreau și 

de la etajul 10. Asta a fost și este propunerea mea. Mulțumesc, doamnă! Dacă mai aveți 

să ne spuneți ceva? E în regulă, mulțumesc! Da, domnule consilier Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Deci am înțeles și sunt în totalitate de acord 

cu dumneavoastră, de ce, eu, din punctul meu de vedere, am vrut să-mi fac un cabinet 

stomatologic la un bloc cu 10 niveluri. Vă rog să mă credeți că ultimul n-a vrut. Ce 

treabă avea etajul 10 cu mine, la parter? Și am salutat acea idee atunci, în momentul în 

care a trebuit să iau doar de la cei care efectiv, pe care efectiv îi interesa și poftim, nu 

că îi făceam dantura, dar mai e un singur, un alt aspect, nu știu dacă a fost prins, n-am 

studiat atent această problemă, dacă vecinii sunt plecați în Italia sau în altă parte, se 

specifică undeva că trebuie  să fim obligați să le luăm…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu se specifică și e o observație 

bună.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Pentru că înainte nu era așa ceva, doar 

spunem, este plecat în Italia, pe propria răspundere, dacă mințeam eu, sufeream eu.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”O secundă, să termine.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dar dacă ăla e plecat în Italia și habar n-am 

cum să dau de el sau în Spania sau în Guatemala. De unde dau de el?” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, e o observație corectă. Vă 

rog, domnule Macovei.” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Avem foarte dese situații în care proprietarii 

sunt plecați în Italia, se stă în chirie fără acte, atenție și tu trebuie să iei aprobarea de la 

proprietar, ceea ce nu știu, nu e normal. Mai avem situații și cunosc situații în care…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”……locatarilor/proprietari…..” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”…da, acum e schimbat….proprietarilor. 

Sunt situații în care spațiile comerciale aflate la etajul 1, 2 sau încă mai sunt, vor să 

schimbe destinația în birouri și un proprietar nu vrea și trebuie să rămână spațiu 

comercial. Sunt situații de genul acesta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Aveți perfectă dreptate și 

dumneavoastră, dacă îmi permiteți, domnule președinte.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar aici, practic, se face referire 

doar la unitățile, societăţile comerciale care își desfășoară activitatea între 22 și 8, adică 

vorbim, nu cred că un cabinet stomatologic funcționează după ora 22.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Am lucrat și până la 1 dimineața.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu știu ce lucrați până dimineața, 

dar…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…dinți și veneau pacienți din Galați și din 

Brăila.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Felicitări! Dar, și aici ar fi un 

amendament de…” 

Domnul consilier Liviu Macovei: ”Scuze, aș vrea să punem și pe activitate, 

pentru că și eu la birou stau până la 1 noaptea sau cred că mulți dintre noi care mai 

lucrăm, stăm și dacă facem puțin zgomot, suntem pasibili de o anumită amendă, 

depinde de ce activitate și sunt de acord că restaurantele, cafenelele sau orice bar, nu 

pot să dau o paranghelie la ora 12 noaptea și să nu am acordul vecinilor, sunt cu 

siguranță, acest lucru este normal, dar acordul să-mi fac un cabinet stomatologic, un 

cabinet de avocatură sau eu știu ce altă activitate, care nu este generatoare de zgomot, 

să-mi iau acordul la toți locatarii și mai ales la cei care nu sunt, dar e bine că e specificat, 

domnul Primar a spus foarte bine, mi se pare puțin atipic. Deci cred că trebuie luat puțin 

și pe domenii de activitate și trebuie scos din acest context, cei care fac activități de, 

da, vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, o secundă. Domnule 

Macovei, mulțumesc! Revin un piculeț la observația domnului consilier Nedelcu, că e 

foarte interesantă. În cazul în care respectivul apartament nu e locuit sau locatarii, 

proprietarii sunt plecați pe termen nelimitat în afara țării, ce facem, că nu am găsit în 

cuprinsul acestui proiect o rezolvare la această situație? Poftiți, doamnă, dacă ne puteți 

da un răspuns sau dacă putem, domnule Nedelcu puteți să faceți un amendament în 

situația asta, fără probleme.” 

Doamna Mirela Stoian: ”Deci activitatea cabinetelor stomatologice sau 

activităţile sediilor de firmă, activitatea de contabilitate nu face obiectul autorizării, 

obţinerii autoritaţiei de la Primărie. În Anexa 3 la Ordonanţa nr.99 sunt prevăzute 

codurile CAEN care fac obiectul autorizării, cu preponderenţă sunt cele de activităţi de 

comercializare şi prestări servicii, alimentaţie publică. Deci este prevăzută şi este în 

conţinutul acestui Regulament care este supus aprobării de către dumneavoastră, 

conform Anexei 3 de la Ordonanţa nr.99, activităţile care fac obiectul şi sunt supuse 

autorizării de către Primărie. Deci nu toate activităţile clasificate, conform codurilor 

CAEN......economia naţională.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Am înţeles! Domnii consilieri 

au făcut o paralelă să înţelegem situaţia de fapt, dar spuneţi-ne la observaţia, dacă puteţi 

să ne spuneţi la observaţia consilierului Nedelcu. ” 

Doamna Mirela Stoian: ”La observaţia domnului consilier, în cazul în care se 

învecinează cu un apartament nelocuit, trebuie, că sunt situaţii, într-adevăr sunt plecaţi, 

trebuie să-i contacteze pe cei care sunt plecaţi şi trimite prin procură…” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu, nu, nu, vă repet, eu vreau să fac un 

amendament. ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…….imposibil…. ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”….nu este o rezolvare…..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Staţi puţin…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”…nu sunt de acord cu ea…” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Încurcăm oamenii care vor să facă ceva în 

oraşul ăsta…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Îi împiedici pentru că 

respectivul nu se găseşte…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cred că soluţia este în situaţia în 

care nu...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Nu, mă iertaţi, domnule Primar, 

îmi cer scuze că vă opresc un piculeţ. Vă dau un exemplu, hai să spunem, în paralel, 

când în anumite situaţii, în acest gen de situaţie, comitetul respectiv sau preşedintele 

asociaţiei sau administratorul semna şi aviza în locul celui….” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Asta voiam să vă propun eu acuma. 

În situaţia în care sunt apartamente nelocuite, fie de chiriaşi, fie de proprietari, se 

înlocuieşte, cu acordul asociaţiei de proprietari.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Corect. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”….cu rea voinţă. ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”E, acolo e altă poveste, e 

Adunarea asociaţiei de proprietari sau locatari, la care cel care cere avizul este invitat 

şi poate să-şi expună punctul de vedere şi dacă  nu-l primeşte….” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, eu vreau să vă…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule preşedinte, mă scuzaţi, eu vreau 

să fac un amendament astfel încât dacă cetăţeanul respectiv este plecat din ţară, pe 

proprie răspundere să îşi asume cel care doreşte să-şi facă această afacere, acolo, să 

specifice într-un tabel nominal că este plecat din ţară şi am simplificat toate lucrurile 

astea. ” 

 Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, domnule Nedelcu, îmi cer 

scuze, cum nu sunt eu gura adevărului/diavolului, dar aveţi dreptate aici. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Oricum la sfârşit aici, oricum la sfârşit 

asociaţia de locatari şi va da avizul. ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Da, dar la respectivul locatar 

sau cei care locuiesc acolo pot fi plecaţi doar în concediu, da?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu, nu , nu, nu punem situaţia asta.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Acolo, nu, părerea mea, repet, 

dacă asociaţia de proprietari îşi dă acordul şi ei ştiu dacă respectivul imobil este locuit 

sau nu, vecinul sau dumneavoastră nu puteţi şti sau poate sunteţi dumneavoastră de rea 

credinţă şi scrieţi acolo că e plecat din ţară, nu, acest lucru trebuie consfinţit de către 

asociaţia de proprietari, da? Sigur, în momentul când ei scriu acolo şi îşi dau avizul, îşi 

asumă şi răspunderea. Bun, să reluăm un piculeţ.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă îmi permiteţi sau dau un alt 

exemplu, acel proprietar, locatar vine o dată pe an, o săptămână, chiar dacă e plecat în 

străinătate şi în acea săptămână, da, este deranjat de activitatea desfăşurată în cadrul 

acelei locuinţe, acelui apartament.” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, aici…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu vă invit să staţi la Primărie în 

perioada respectivă, să vedeţi cum vin şi cum fac aceste sesizări şi am avut multe 

sesizări de genul acesta, când s-au întors sau mai e o altă speţă care iarăşi ar trebui s-o 

luăm în calcul, ce se întâmplă în momentul în care funcţionează o unitate şi să zicem 
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că locatarul sau proprietarul respectiv, de fapt proprietarul, vinde locuinţa şi vine noul 

proprietar, locuieşte acolo şi el o să invoce faptul, domnule, eu am cumpărat de bună 

credinţă un apartament şi sunt deranjat acum de acea activitate, de aceea cred că ar 

trebui măcar acordul asociaţiei de proprietari, să fie şi atunci când va cumpăra el va fi 

înştiinţat, domnule...” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Dacă îmi permiteţi, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”......Domnule  aţi cumpărat în 

cunoştinţă de cauză...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…….noaptea, domnule Primar…..acolo e 

magazin sau cabinet stomatologic…” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”O secundă. Domnule Primar 

ceea ce vreau să vă spun, în momentul când cineva care şi-a dat acordul, vinde acel 

imobil, cel care îl cumpără preia cu toate sarcinile pe care le găseşte în momentul 

respectiv, indiferent ce se întâmplă, pentru că se presupune că respectivul cumpără în 

cunoştinţă de cauză şi atunci este problema dânsului. Haideţi să structurăm un piculeţ 

ce am discutat. Deci eu am un amendament, vă rog doamna consilier. ” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Vreau să intervin aici, apropo la ce spunea şi domnul Primar şi domnul consilier 

Nedelcu, cât şi dumneavoastră. Acordul locatarilor, proprietarilor, vecinilor în sine, a 

celor stânga, dreapta, sus, jos, da, ca să vorbim să ne înţelegem, unde este speţa aceea 

de care vorbea domnul consilier Nedelcu, că este plecat cineva, cu acordul celorlalţi 3, 

mergi într-adevăr la asociaţia de proprietari şi nu are cum să nu-ţi dea avizul. Pentru că 

dacă fac pe proprie răspundere, e adevărat, pot să mint în acea declaraţie notarială, eu 

spunând că e plecat şi dumnealui de fapt să fie, eu ştiu, la tratament undeva şi să se 

întoarcă, pentru o perioadă mai lungă. Am dat un exemplu banal. Deci ulterior, cu 

acordul celorlalţi 3 să merg la asociaţie şi cred că asociaţia de proprietari nu ar avea 

nimic împotrivă. Înţelegeţi ce spun? ”  

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Sunt de acord, înţeleg dar 

trebuie specificat,  mulţumesc!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Adică cred că e majoritate+1”  

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Corect, doamnă, dar trebuie 

specificat în textul hotărârii acest lucru, ca un funcţionar zelos să nu poată să împiedice, 

ştiu eu, dezvoltarea sau alte…vă rog…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…2 secunde. Apropo, de ce spun de rea 

voinţă a administratorului. Am avut un cabinet stomatologic pe care acum   l-am cedat 

unui alt coleg de-al meu, l-am vândut bineînţeles, administratora n-a vrut să facă acolo 

cabinet stomatologic şi până când n-am prins-o cu o semnătură falsă, nu voia nici în 

ruptul capului şi eu făcusem investiţia deja şi dumneaei nu voia să-mi dea avizul. ”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „De asta vă spun că este foarte important ca 

să limitați și puterile unui administrator, astfel încât să nu fie niciun agent economic și 

așa nu mai sunt mulți, să le îngrădim și ălora bruma de speranță sau să le-o distrugem, 

pentru că un administrator zelos sau mă rog răutăcios, nu vrea. Deci, eu am pățit-o pe 

propria mea răspundere. Vă dau și numele dacă vreți. Din punctul meu de vedere, vreau 

să-i apăr pe toți cei care vor să facă o afacere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Nedelcu, eu sunt de 

acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să ne opunem la inițiative private pentru că de 
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acolo ne vin fonduri, surse de finanțare. Dar iarăși sunt avocatul diavolului, dacă un 

administrator sau un președinte de asociație procedează în acest fel,  aveți dreptul de a 

contesta acest lucru în instanță. Din păcate, lucrurile cred că numai așa se pot rezolva. 

Haideți să restructurăm un piculeț, că am stat destul la acest proiect și să 

condensăm.  Deci amendamentul meu este, deci cu acordul vecinilor locatari și 

proprietari, pe orizontală și pe verticală, notați dumneavoastră doamnă? Mulțumesc 

frumos! 

Și acum amendamentul dumneavoastră, domnul Nedelcu. Haideți să-l 

condensăm un piculeț și să-i dăm o formă mai.. Da... că scrie aici pe orizontală și pe 

verticală, în momentul când am spus vecinii locatari proprietari pe orizontală și pe 

verticală, este clar că se referă la cei de sus, jos, stânga și dreapta. Vă rog, domnul 

Nedelcu! Haideți să reformulăm un pic mai academic.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, haideți s-o gândim cumva, asfel încât 

cetățenii, cei care dețin un apartament, dar sunt plecați în străinătate, nu definitiv, că 

n-avem cum să spunem așa ceva, dar sunt plecați, se știe că lucrează în străinătate sau 

sunt plecați.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Imobilul este nelocuit.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Exact. Să nu fim obligați să le cerem 

acordul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ok. Eu am înțeles.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Puteți să-i dați 

dumneavoastră? Deci, domnul consilier Nedelcu a propus ca și amendament în cazul 

în care, imobilele supuse avizării sau cărora li se cere avizul, sunt nelocuite, să nu se 

ceară avizul sau să fie nu știu... să nu se ceară avizul de la respectivii proprietari, 

acordul. Doamnă, dacă îmi permiteți? Trebuie  musai menționat, pentru că, cum spune 

dânsul, s-ar putea să găsim un administrator, un Gigi contra și să spună domnule, n-ai 

semnătura de la acel locatar chiar dacă el este plecat și domnule, este formularul așa, 

nu este completat? Nu vă pot semna. Deci trebuie neapărat specificat și menționat acest 

lucru. Ok? În regulă. Vă rog, domnul Mocanu!” 

Domnul consiler Georgian Cristinel Mocanu: „Mulțumesc! Aș dori să aduc 

o completare sau să dau exemplu. Camera de Comerț de la noi din județul Vrancea la 

cererea unui Cod CAEN, și eliberarea unui certificat de funcționare, trebuie să dăm o 

adresă de sediu al firmei și se cere acest lucru. Stânga, dreapta, sus, jos și se mai cere 

un tabel în care să fie cu semnătura fiecărui proprietar al apartamentului și semnătura 

administratorului.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mă rog. Au regulile lor. ” 

Domnul consiler Georgian Cristinel Mocanu: „De asta spun.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, am înțeles aici. Doamna 

Atanasiu, vă rog!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Pentru sediille sociale, nu mai este 

valabil acest lucru, acordul vecinilor și al Asociației. A fost o lege a USR-ului, a fost 

promovată de USR, anul acesta, în vara aceasta și au fost eliminate aceste condiții, dar 

numai pentru sediile sociale.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „În regulă. O veste bună. 

Mulțumim! Vă rog, doamna consilier!” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mențiune, acolo unde se 

precizează vecinii pe orizontală și verticală în paranteză 4, ca să se știe, sus, jos, stânga, 

dreapta. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Iertați-mă, vă rog! Pot fi și 

2. ” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pentru că orizontală, verticală, 

mă rog putem să ne ducem în situația în care și la etajul 10, încă 10. Știți? 10 cu 20. 

Nu știu... Găsiți o formulă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vecinii pe verticală și 

orizontală sunt cei care au pereții comuni.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pereții lipiți comuni pentru că sunt scări de 

bloc și atunci… deci pereții comuni…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „O scară de bloc care nu are 

vecini...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Este chestie de redactare pentru 

că degeaba spun eu pe orizontală, verticală pentru că o să mă trezesc că o să-mi ceară 

și la nu știu... la locuințe mai încolo. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Bun. Este în regulă. 

Supunem la vot. Mai sunt discuții? Nu cred că mai sunt. Vă rog, doamna Tătaru. 

Haideți.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pe final, să intervin. Nu vă rețin mult. 

Este interesant că ați deschis această dezbatere în ședință, în plen, și aseară în ședința 

de comisii n-ați știut de acest proiect de hotărâre.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ne-a scăpat și ne cerem 

scuze!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „În al doilea rând, așa cum spunea 

domnul Macovei, trebuie să ținem cont și de tipul de activitate prestat la parterul 

blocurilor și în primul și în primul rând, ar trebui interzise acele activități economice 

care produc zgomote și alte elemente disturbatoare tuturor vecinilor de la parter până 

la etajul 4, respectiv 10, pentru că există așa ceva și da, nu putem elimina în cazul 

blocurilor cu 4 etaje, chiar nu putem elimina acea distribuție pe verticală și acorduri 

ale vecinilor până la etajul 4, pentru că, chiar se aude până la etajul 4, atunci când 

vorbim despre activități economice, care produc zgomot, gen jocuri de noroc, gen 

baruri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Am înțeles. Iertați-mă că vă 

opresc, dar în cuprinsul acestui proiect există un studiu de zgomot  unde se specifică 

nivelul de zgomot în decibeli, deci este specificat, să știți. Eu am văzut. Și credeți-mă 

pe cuvânt. Doamnă, îmi puteți confirma?  

Da, doamna confirmă. În cuprinsul proiectului există și o asemenea barieră ca 

să spun așa. Atât eu am spus și domnul Nedelcu a venit și cu o idee și dânsul, unde au 

fost lucruri neclare. Unde nu vrem ca cei care caută să-și deschidă un asemenea sediu 

să fie puși pe drumuri, de știți dumneavoastră, unii văd paharul jumătate plin, alții îl 

văd jumătate gol. ” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Ok. În cazul în care, știu eu, un bloc 

este locuit nu în întregime , 1/3 din locatari locuiesc acolo sau jumătate, cred că o 

formulare bună ar fi jumătate plus unu din locatarii care sunt prezenți sau știu eu, ceva 

de genul, care să includă o formulare generală.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Sigur.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Bine. Asta este doar o completare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Am lămurit. Supunem la vot 

amendamentul meu cu inserarea cuvântului vecin în cuprinsul tabelului nominal cu 

acordul locatarilor și al proprietarilor, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnule președinte, iertați-mă un pic! Înainte de a da cuvântul consilierului 

să voteze, v-am înmânat art. 40 din Legea 196.  

Legea 196 se referă la Asociațiile de proprietari și spuneam așa, sau permiteți-

mi să citesc un pic. Articolul 40, vorbim de schimbarea destinației locuințelor, deci nu 

vorbim de orarul de funcționare. Nu faceți confuzie. Citesc: 

Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât 

aceea de locuință, ne referim la condominii prezente în proiectul inițial al imobilului, 

se poate face numai cu avizul scris al Comitetului Executiv și cu acordul scris prealabil 

al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical 

spațiului supus schimbării. Deci, nu am adăugat nimic la lege și asta v-a spus colega 

mea, doamna Stoian. Dar în momentul în care restrângeți și dați o altă conotație, 

limitați practic a cere și acceptul vecinilor , așa cum prevede Legea 196.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Secretar, noi am 

dezbătut aici această problemă , tocmai în ideea de a nu bara, de nu împiedica ca 

anumite persoane să-și deschidă un sediu, o afacere, un magazin sau să și-o vândă. Dar 

eu îmi mențin punctul de vedere  și supun la vot amendamentul mai sus-menționat.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  amendamentul domnului consilier Costel 

Bîrsan referitor la inserarea cuvântului vecin în cuprinsul tabelului nominal cu acordul 

locatarilor și al proprietarilor se adoptă cu 21 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, Nistoroiu Alexandru,  Bîrsan Costel, 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. 

Dacă sunt discuții? 

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

Nedelcu se adoptă cu 21 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, Nistoroiu 

Alexandru,  Bîrsan Costel, 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. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 28 împreună cu 

amendamentele şi se adoptă cu 21 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, 

Nistoroiu Alexandru,  Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 
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Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, 

devenind hotărârea nr. 401. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „O să vă rog să luați act în situația în care reformularea sau ceea ce se adaugă 

la acest proiect de hotărâre, dacă se încalcă Legea 196, sunt nevoit să dau un refuz de 

viză pe aceste amendamente, dar să le vedem cum sunt redactate și în funcție de asta, 

mă voi pronunța. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Ne punem nădejdea că 

doamna o să redacteze de așa natură și o să vă convingă. Mulțumim!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Ascultăm banda, ascultăm propunerile dumneavoastră și după aceea, 

hotărâm sau hotărăsc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Secretar, exact cum 

am spus mai devreme, depinde cum vedem paharul este jumătate gol sau jumătate plin. 

Mulțumesc!” 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95626/19.10.2020 privind 

documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – 

pentru înființare unitate hotelieră pentru asigurare cazare și servicii 

suplimentare” - Focșani, strada Măgura, număr cadastral 67459, pe terenul în 

suprafaţă de 3466 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 29  şi se adoptă cu 

21 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, Nistoroiu Alexandru,  Bîrsan Costel, 

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, devenind hotărârea nr. 402. 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95024/15.10.2020 privind 

documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în 

intravilan în vederea construirii cartier rezidențial” - Focșani, extravilan, str. 

Cuza Vodă, T. 18, 21, P. 48, 54, 55, 57, 59, număr cadastral 64131, pe terenul în 

suprafață de 100.000 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 30  şi se adoptă cu 

21 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, Nistoroiu Alexandru,  Bîrsan Costel, 

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, devenind hotărârea nr. 403. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Avem secțiunea a doua, dar 

înainte de aceasta, avem proiectul cu rețeaua școlară. Stați un pic să-l găsesc. Da.          

L-am găsit. Mulțumesc!  
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Se prezintă  proiectul de hotărâre, din completarea ordinii de zi,  privind, 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular din Municipiul Focșani, pentru anul 2021-2022; 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă sunt discuții? Da, 

domnul. Vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor 

și domnilor consilieri, propun următorul amendament la proiectul de hotărâre privind 

organizarea rețelei școlare...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule președinte, un pic mai încet. 

Ne spargeți timpanele când vorbiți.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Aveți probleme cu urechea? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Se pare că dumneavoastră aveți 

probleme.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Nu, eu așa vorbesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Un pic mai departe de 

microfon. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mai în spate sau cum? Mulțumesc! În lateral. 

Întoarcem așa. Mulțumesc frumos! ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Șelaru, sunteți cam 

glumeț astăzi.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Nu, domnule.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Vă rog continuați.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vi se pare dumneavoastră domnule 

președinte. Reiau. Amendamentul la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul 

Focșani, pentru anul 2021-2022. 

La poziția 17, pentru Colegiul Tehnic Edmond Nicolau din Anexa 1 rețeaua 

unităților de învățământ preuniversitar de stat care vor funcționa în anul școlar în 

municipiul Focșani 2021-2022, se va completa cu nivelul de școlarizare gimnazial , 

urmare a acordării avizului conform, de către Inspectoratul Județean Vrancea prin 

adresa nr. 9004 din 16 decembrie 2020.  

La Anexa 2, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar  particular care vor 

funcționa  în  anul școlar  2021-2022 în municipiul Focșani se va completa cu poziția 

8, Grădinița cu Program Prelungit Modelit din municipiul Focșani, strada  Republicii 

nr. 7, județul Vrancea, nivel de învățământ preșcolar, urmare a  acordării avizului 

conform de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea prin adresa nr. 9004 din 16 

decembrie 2020. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Și eu vă mulțumesc! Dacă 

sunt discuții? Doamna consilier Tătaru, dacă aveți ceva de spus la amendamentul 

domnului Șelaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nu am ce să comentez la 

amendamentul domnului Șelaru. S-a referit la data de aprobare sau avizare din partea 

Inspectoratului Școlar, ceea ce mi se pare ok, iar în ceea ce privește tonul vocii 

dumnealui, bănuiesc că este defect profesional.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu mă refeream la asta. Da. 

Mulțumesc! Mă refeream la următorul aspect, deci la Edmond Nicolau se 
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intenționează... știu că dumneavoastră v-ați impus un punct de vedere pe care eu l-am 

citit. De aia v-am... deci ce părere aveți?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da. La Edmond Nicolau, având în 

vedere reducerea efectivului școlar și reducerea normelor didactice, multe cadre 

didactice riscă să rămână fără normă întreagă. S-a luat decizia de a înființa o clasă de 

gimnaziu, având în vedere că în trecutul istoric al Colegiului a mai fost așa ceva. Pentru 

că elevii de gimnaziu sau mă rog, mulți părinți ai elevilor de gimnaziu preferă să fie 

educați și de profesori de liceu, chiar dacă părerea unora dintre cei care nu sunt în 

sistem, ar fi că profesorii de liceu nu se pot adapta la învățământul școlar gimnazial 

este o părere total greșită, pentru că nivelul profesional nu ține de adaptare pentru că 

noi din start ca profesori trebuie să ne adaptăm. 

S-a luat decizia la nivelul Consiliului de Administrație să se reînființeze această 

școală. Mă rog, măcar la nivel de pilot, dacă nu permanent. Noi dorim să încercăm să 

înființăm această școală, dar eu am propus în Consiliul de administrație efectuarea unui 

studiu de impact sau de oportunitate și sunt, poate în căutarea unei, nu știu să zic, firme 

sau nu știu. N-am făcut acest studiu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Unei firme de sondaj să 

constate dacă părinții sunt de acord.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă se poate adapta... Pentru că este 

vorba totuși de un colegiu tehnic, nu despre un colegiu teoretic unde toți copiii preferă 

să studieze și poate dacă revenim la învățământul normal, fără scenarii roșii, galbene, 

reușim să integrăm oarecum și acest tip de învățământ în cadrul liceului. Dacă nu se 

poate, normal, ne gândim la soluții alternative de învățământ profesional dual, nu 

știu...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Este în regulă, doamnă.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Sunt multe alternative, dar deocamdată 

este o încercare de introducere în anul școlar următor a acestei clase de gimnanziu. 

Dacă se poate bineînțeles și dacă se va completa, dacă nu, nu este nicio problemă. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Eu 

voiam să vă spun totuși o altă afirmație. V-am citit punctul dumneavoastră de vedere 

și sincer mi-a plăcut, având în vedere totuși caracterul său psihologic vorbind, copiii 

de clasa a V-a introduși între clasele celor foarte mari. Nu este ușor, nu este simplu. 

Cine este părinte, știe cu ce se confruntă și iarăși ați punctat bine, din punctul meu de 

vedere, că este totuși un colegiu tehnic, nicidecum unul de cultură generală sau teoretic, 

de nivel teoretic cum ați spus.  

Da, doamna Marcu, vă rog!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Mulțumesc, domnule președinte! Vă 

felicit pentru inițiativă! În principiu, efectuarea de clase se face, cred eu, în baza unei 

nevoi manifestate atât de părinți, cât și de elevi, nu pentru a rezolva posturile didactice. 

Vă doresc succes! Cred eu, că într-o școală pot coexista atât învățământul gimnazial, 

cât și cel liceal. În cazul colegiilor naționale se întâmplă asta și cu succes. Există însă 

o inerție a școlilor gimnaziale de a-și securiza catedrele și de a-și păstra elevii. Există 

până la urmă o competiție și trebuie să aprecieze în acest sens.  

Dezvoltarea învățământului profesional a fost distrusă într-adevăr de către 

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu și ne trebuie ani mulți... Vă rog să nu mă 

întrerupeți! Ne trebuie ani mulți ca să ne revenim. Într-adevăr, învățământul 

profesional, cred, este cheia pe care noi trebuie să mizăm, dar dacă aveți un spațiu 
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adecvat, cred eu, că profesorii oricând se pot adapta cerințelor în funcție de vârsta 

elevilor. Este un mit acesta al inadaptării cadrelor didactice. Vă doresc succes!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „N-a funcționat microfonul 

meu. Repet. Deci noi votăm acum înființarea unor clase gimnaziale la Liceul Edmond 

Nicolau. Aveți ceva de spus domnilor? Domnul Nedelcu? Vreți să luați cuvântul?” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  amendamentul domnului consilier Șelaru 

Aurel  se adoptă cu 21 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, Nistoroiu 

Alexandru,  Bîrsan Costel, 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 Costel Bîrsan: „Are dânsul o problemă de 

sănătate? Nu-i  nicio problemă.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea 

rețelei școlare, împreună cu amendamentele propuse de către domnul consilier Șelaru 

Aurel   şi se adoptă cu 21 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, Nistoroiu 

Alexandru,  Bîrsan Costel, 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, devenind 

hotărârea nr. 404. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, trecem la 

secțiunea a doua? Sau votăm? Ce propuneți dumneavoastră? Vă rog, domnul!  

O pauză de 5 sau 10 minute? 10 minute, dar 10 minute să fie. S-a stabilit.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Doamna președinte, vă rog 

frumos să dați citire și să ne spuneți rezultatul votului.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da, domnul președinte, eu nu mă 

consider încă președinte, dar sunt membru al Comisiei de numărare de voturi, alături 

de domnul Dumitru Victor și domnul Ungureanu Daniel de la PSD, sigur că da. 

Se reia punctul 1 al ordinii 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. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 Șelaru Aurel   PSD                   10                        11                                0 

 Costea Ionel    PNL                  11                        10                                 0 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 și se adoptă cu 17 

voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”  devenind hotărârea nr. 405. 

 

Se reia punctul 2 al ordinii 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. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

Mocanu Georgian Cristinel  10                          11                             0 

 Dimitriu Ana-Maria   11                          10                              0 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 și se adoptă cu 13 

voturi ”pentru” și 8 ”abțineri”  devenind hotărârea nr. 406. 

 

Se reia punctul 3 al 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. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

 

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

 

Ungureanu Daniel    10                          10                             1 

Costea Ionel    10                          10                              1 

 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Extraordinar. Nu-l supunem 

la vot?” 

 

Se reia punctul 4 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 2007; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi   „nule”    
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Gongu Emanuel      10                          11                              0 

Mocanu Georgian Cristinel   10                          11                               0 

Dima Valentin 

 (reprezentant al comunității)    11                          10                               0 

  

    

                

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

  

Macovei Liviu                        11                            10                              0 

Zîrnă Cristian                         11                            10                              0 

Lazăr Mircea                          10                            11                              0 

(reprezentant al comunității) 

 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Macovei, nu-i mai 

provocați ca să terminăm odată. Domnul Gongu, vă rog frumos! 

Cei validați care au câștigat...” 

 

 

 

 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnii consilieri cu 11 voturi, adică 

validați au fost domnii: 

Macovei Liviu                         

Zîrnă Cristian         

Dima Valentin din partea comunității     

             

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4  și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 407. 

 

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

H.C.L. nr. 352/2020 pentru modificarea art. 14 din H.C.L. nr. 146/2020 privind 

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

inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul 

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

Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

Nistoroiu Alexandru                       10                          11                              0 

Costea Ionel                                    11                          10                              0 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 și se adoptă cu 14 

voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”  devenind hotărârea nr. 408. 
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Se reia punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 382/2020 privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani care să 

colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

Nedelcu Cristina                    10                            10                           1 

Tătaru Alexandra                   10                            10                           1 

 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Consiliul local al tinerilor din 

municipiul Focșani se pare că nu are încă un reprezentant, pentru că propunerile din 

partea PSD și USR PLUS nu au întrunit numărul necesar de voturi. Au fost 10 voturi 

de fiecare cu un vot nul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „ Nu-l mai supunem la vot.” 

Se reia punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

membri titulari 

Radu Nițu      10                               11                             0 

Nistoroiu Alexandru    9                                 12                             0 

 

Membri supleanți 

Nedelcu Mihai     11                                    10                         0 

Ungureanu Daniel     10                                   11                          0 

Bîrsan Costel membru titular   12                       9                          0 

Costea Ionel   membru titular   10                     11                          0 

Zîrnă Cristian membru supleant  11                     10                          0 

Gheoca Corneliu Dumitru    11                     10                           0 

(membru supleant)  

 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Admiși sunt domnii:  

Nedelcu Mihai 
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Bîrsan Costel 

Zîrnă Cristian 

Gheoca Corneliu-Dumitru 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? La dumneavoastră acolo, haideți sunteți timizi?” 

             

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7  și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 409. 

Se reia punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea a 

doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a concursului public pentru 

pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă 

de către operatorii economici din municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Comisia pentru concursul de 

decorare a vitrinelor sau cum spune domnul Primar aici. Ia spuneți, doamna consilier!” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

 

 

Costea Ionel     11                              10                            0 

Atanasiu Corina     11                              10                            0 

Mocanu Georgian Cristinel  10                              11                            0 

Ungureanu Daniel    10                              11                            0 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 și se adoptă cu 17 

voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”  devenind hotărârea nr. 410. 

 

Se reia punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

Nedelcu Cristina                    9                                  12                        0 

          Atanasiu Corina                    12                                 9                          0 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 și se adoptă cu 13 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 
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Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, 

Atanasiu Corina, Tătaru Alexandra, Gongu Emanuel și 8 ”abțineri” din partea 

următorilor domni consilieri:  Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, 

Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, 

Nistoroiu Alexandru devenind hotărârea nr. 411. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Trecem la secțiunea a II-a. 

Doamna consilier, mulțumesc frumos!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu mare drag!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Stimați colegi, vă rog 

frumos! Domnul Iorga, haideți vă rog frumos! Vă rog, un pic de liniște! Haideți să 

terminăm! Avem secțiunea a II-a în dezbatere. Aici avem o serie de 8 puncte. Dacă 

doriți, le dau citire. Le aveți și dumneavoastră la mapă.” 

12. Cererea domnului Melinte Vasile înregistrată la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 113675/07.12.2020 privind solicitarea anulării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 355/17.11.2020 și comunicarea tuturor înscrisurilor care au 

stat la baza emiterii acesteia; 

13. Adresa Judecătoriei Focșani emisă în data de 8 decembrie 2020, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 115741/10.12.2020, în dosarul nr. 1863/91/2020 

privind obligația de a depune întâmpinare, dosar având ca obiect suspendare executare 

act administrativ – HCL nr. 355/2020; 

14. Comunicare înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

115750/10.12.2020 a Sentinței Civile nr. 286/2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea 

în dosarul nr. 1336/91/2018 având ca obiect anulare act administrativ – HCL nr. 

27/2016; 

15. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 8 decembrie 2020  înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 115735/10.12.2020, în dosarul nr. 814/91/2020, 

cu termen la data de 18 decembrie 2020, însoțită de cererea reclamantului – Moraru 

Liliana de a închide dosarul fără judecarea cauzei; 

16. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 4 decembrie 2020  înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 115723/10.12.2020, în dosarul nr. 

1493/91/2020, cu termen la data de 8 ianuarie 2021; 

17. Citații emise de Tribunalul Brăila în data de 24 noiembrie 2020 înregistrate la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 110083 și 110087 din 24.11.2020 în dosarul nr. 

444/91/2020, cu termen la data de 27 ianuarie 2021; 

18. Citație emisă de Curtea de Apel Galați în data de 2 decembrie 2020 înregistrată 

la Primăria municipiului Focșani sub nr. 112643/03.12.2020 în dosarul nr. 

1335/91/2018, cu termen la data de 26 ianuarie 2021; 

19. Raportul întocmit de domnul Nica George Claudiu - reprezentantul Consiliului 

local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. Focșani; 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul director, văd că ați 

stat aici  pe metereze până la final și domnul Vulpoiu la fel.  

Consider că mai lipsește aici la punctul 9, domnule Secretar, citația Tribunalului 

Brăila, care este pe 8 ianuarie, dacă nu mă înșel. Nu este scrisă și consider că trebuia 

scrisă, când dumneavoastră și cu domnul Primar ați dat în judecată Consiliul Local. 
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Este vorba de dosarul 588 /91/2019, nu trebuia să apară și aici? Că sunteți citat și 

dumneavoastră.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Eu cred că avem termen în cunoștință și noi și dumneavoastră și de asta nu 

se reface procedura de citare la fiecare termen.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu sunt discuții, trecem la 

secțiunea...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „V-aș ruga totuși să facem o discuție vizavi de ceea ce înseamnă acțiunile 

deduse judecății, în care Consiliul Local este parte. Am avut o discuție cu 

dumneavoastră ieri, la comisii. Vă spuneam că am pregătit o întâmpinare în cauza în 

care domnul Melinte contestă Hotărârea de Consiliu Local prin care a fost revocat din 

funcție și dumneavoastră ați făcut precizarea că nu doriți să semnați aceste înscrisuri. 

Vreau să v-aduc la cunoștință...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Corect.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Corect apreciați dumneavoastră, corect apreciez și eu, că ședința din 26 a 

avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care domnii consilieri Macovei și 

Gheoca au inițiat un proiect de hotărâre prin care mandatează, împuternicește, 

președintele de ședință să semneze adresele în fața instanței de judecată. 

Dumneavoastră n-ați fost prezent la această ședință. V-am remis această hotărâre. 

Suntem într-un impas. Dumneavoastră considerați că nu trebuie să semnați, în același 

timp trebuie să realizați că nesocotiți sau nu dați curs unei hotărâri, care vă obligă în 

acest sens. 

Până la urmă, lăsând factorul politic la o parte, vreau să vă spun cu toată 

sinceritatea, că și în mandatul trecut, începând cu apariția Codului administrativ, 

președintele de ședință alături de mine și de consilierul juridic semnează toate hârtiile 

pe care le trimitem la instanță.  

Acum, dacă dumneavoastră apreciați că nu doriți să semnați aceste hârtii, trebuie 

să aduc la cunoștință că, întâmpinarea are un termen de decădere și dacă nu depunem 

întâmpinare, suntem lipsiți de a promova probe și de a invoca excepții de fond sau 

formă.  

Acum dumneavoastră rămâneți să decideți cu privire la cele ce înseamnă cauze 

pe care le-am adus la cunoștință, unele sunt mai importante, altele sunt mai puțin 

importante. Însă nu puteți nega mandatul și nu doar mandatul care vi s-a dat expres, ci 

calitatea președintelui de ședință de a semna înscrisurile în fața instanței cu mențiunea 

în articolul 2, că președintele de ședință nu stă în fața instanței în nume propriu, ci 

reprezintă Consiliul local. Vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc! Domnule 

Secretar, noi am mai avut asemenea discuții, eu îmi mențin punctul meu de vedere, 

ceea ce cereți dumneavoastră...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Dar nu cer eu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, colegii mei cer prin 

proiectul de hotărâre. Domnule, dumneavoastră ați profitat că eu am lipsit atunci de la 

ședințe, din anumite cauze și ați făcut ce ați făcut dumneavoastră, și ați introdus acest 

proiect pe ordinea de zi. Deci revin și vă spun cu toată răspunderea, ceea ce cereți 
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dumneavoastră este ilegal pentru că, Consiliul local și Primăria, cum vă spuneam, sunt 

două entități total diferite și uneori, antagonice. 

Să vă dau un exemplu în dosarul 588, când dumneavoastră și domnul Primar ați 

dat Consiliul Local în judecată. Cine apără Consiliul Local? Cine apără Primăria?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Pentru Consiliul Local, amintiți-vă că s-a prezentat doamna consilier 

Pascaru, care era consilier juridic. Vorbesc de aparatul de specialitate al Consiliului 

Local.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnule, dar nu mai există 

în cazul ăsta.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Păi nu mai există că, prin voința Consiliului Local, acest aparat de 

specialitate s-a desființat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Secretar, vă rog să-

mi răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o. În cazul în speță, concret. Cine apără 

Consiliul Local? Cine apără Primăria? Vă rog, răspundeți!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnule președinte, prin această hotărâre care poartă numărul 378, se 

împuternicesc consilierii juridici din serviciul juridic-contencios din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului să asigure reprezentarea Consiliului local.”  

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Să înțeleg că din 

compartimentul juridic, o persoană apără Consiliul Local și o persoană vă apără pe 

dumneavoastră și pe domnul Primar.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Poate fi și aceeași persoană.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Poate fi și aceeași persoană?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Da.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Aceeași persoană apără și 

Consiliul Local și Primăria și pe dumneavoastră? Domnul Secretar,          scuzați-mă! 

Da, deci nu mai am comentarii la această situație încă o dată. Nu voi semna așa ceva. 

Ceea ce doriți dumneavoastră dacă doriți ca aceste lucruri să fie duse la bun sfârșit, 

angajăm o Casă de avocatură, un avocat, o persoană independentă, care să nu fie sub 

suspiciunea că ține partea unei entități sau alteia. Deci nu se poate așa ceva. Este de 

râsul nu știu cui. Aceeași persoană într-un proces cu două entități antagonice să-i apere 

și pe unii și pe alții. N-am auzit așa ceva și în materie de drept, nu știu, dacă a mai 

existat așa ceva vreodată. ” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnule președinte, cu tot respectul, vă spun că un apărător sau 

reprezentant poate pune concluzii pentru mai multe părți. În situația asta am fost și în 

mandatul trecut, când am ajuns la situația că, pe aceeași linie sau poziție procesuală, 

erau pe de o parte Consiliul Local și Primăria și terții și atunci consilierul juridic punea 

concluzii și pentru Consiliul Local și pentru Primărie.  

Dacă doriți ca un consilier special să reprezinte Consiliul local, faceți propuneri 

în sensul ăsta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Eu propun pe domnul 

Nedelcu și așa era dânsul curajos ieri când ne-a aruncat mănușa.” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu, haideți să nu luăm în râs ceea ce înseamnă atribuțiile unui consilier 

juridic, domnule președinte de ședință. Acum dacă este să ne jucăm cu cuvintele sau 

cu funcțiile sau cu atribuțiile sau cu ceea ce înseamnă principiul specialității, o putem 

face până mâine dimineață, dar eu cred că putem depăși această etapă, în condițiile în 

care, știți că nimeni nu poate reprezenta o instituție mă refer, decât dacă are calitatea 

de consilier juridic sau avocat. Nu știu dacă un medic oricare ar fi el, poate să reprezinte 

Consiliul Local, iar dacă dumneavoastră faceți confuzii că dumneavoastră reprezentați 

și vă asumați o anumită răspundere, v-am spus că nu există niciun fel de problemă, 

semnez alături de dumneavoastră și de consilierul juridic aceste hârtii. Dacă 

dumneavoastră refuzați, asta-i opinia dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Eu refuz și-mi mențin 

refuzul. Acest vid legislativ nu l-am creat noi, cine l-a creat să-și asume răspunderea.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnul președinte, este o hotârâre 

de Consiliu Local, la care putem face un amendament  foarte scurt, președintele de 

ședință care refuză să respecte proiectul de hotărâre, își pierde mandatul.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Faceți un proiect de hotărâre 

și sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord. Faceți proiect de hotărâre.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Adică 18 ani s-a mers așa.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Iorga, într-un 

principiu de drept și conform Constituției, nicio persoană, nicăieri nu poate semna un 

document împotriva voinței respectivei persoane. Pe pariu.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Cu mandat, da.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnule, împotriva voinței, 

nimeni nu poate fi silit să semneze. Deci, în concluzie, dacă dumneavoastră doriți ca o 

persoană dintre consilierii locali să poată semna aceste documente, propunem pe cine 

doriți. Așteptăm propuneri și-l mandatăm să semneze pentru Consiliul local, să stea în 

justiție cum spune proiectul.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu eu doresc, domnule președinte.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD propune ca președintele de 

ședință să semneze.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Bun. Haideți să nu ne mai 

jucăm cu cuvintele. Dacă din cei doi colegi care au propus proiectul de hotărâre dorește 

cineva să fie propus, să fie mandatat să semneze aceste documente în justiție, suntem 

de acord sau un coleg de la PSD dacă dorește, dacă este mai curajos. 

Domnule, eu am spus ceva. Nicio persoană nu poate fi silită să semneze 

împotriva voinței ei. Dacă legea prevede că împotriva președintelui de ședință, cum 

spuneți dumneavoastră, să se ia măsuri legale pecuniare sau de oricare natură, legea își 

va spune cuvântul.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte, dar noi nu vorbim de 

asta. Noi spunem că avem o hotărâre adoptată în cadrul Consiliului Local. Găsim altă 

soluție. Schimbăm președintele de ședință.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „N-am nimic împotrivă.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumim tare frumos că ați acceptat!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Cum considerați 

dumneavoastră, eu mă aliniez cu această excepție spusă. Nu pot semna silit. Nu pot să 

semnez silit un document pe care nu doresc să-l semnez. Dacă mai sunt discuții la acest 

punct? Dacă nu, avem diverse. La punctul Diverse, dacă sunt doritori? Vă rog!” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dar de ce sărim la Diverse? Că mai 

avem niște lămuriri de obținut.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „La ce vă referiți? Vă rog luați 

cuvântul! Domnul Nedelcu, luați loc, vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „N-am închis ședința.” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnilor consilieri, dar de ce vreți să 

plecați? Avem Diverse de discutat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Iorga, vă rog luați 

loc.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Ține și de dumneavoastră acest capitol 

Diverse.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Haideți vă rog, aveți răbdare! 

Poftiți, doamna consilier!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Probabil domnii consilieri de la PSD 

sunt mai plictisiți așa. Da, noi avem energie. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Există punctul 9.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Prima întrebare de la Diverse ar fi cine 

preia problemele de la Diverse?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Doamnă, iertați-mă că mă 

bruia domnul avocat. N-am înțeles, dacă vreți să repetați. N-am înțeles că mă bruia 

domnul avocat.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă avem capitolul Diverse, ne 

interesa cine preia aceste probleme Diverse?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „O secundă. Mai avem trei 

puncte pe care eu le-am sărit și-mi cer scuze! Înainte de Diverse.  

20. Raportul întocmit de domnul Melinte Vasile  pentru anul 2019 și semestrul I al 

anului 2020 în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea generală a acționarilor la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

21. Raportul întocmit de domnul Răducanu Aurelian Cătălin - reprezentantul 

Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. 

ENET S.A. Focșani; 

22. Raportul întocmit de domnul Oloeriu Ioan Liviu - reprezentantul Consiliului 

local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. CUP S.A. 

Focșani; 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă la aceste 3 puncte aveți 

ceva de discutat? Bun. Trecem... vă rog! Poftiți, doamnă.”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Observ în sală domnii directori de la 

Cup Salubritate și un domn de la Transport Public Focșani. Mă întreb, așa firesc, de ce 

dumnealor sunt în sală și ceilalți domni nu sunt.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnii au avut mai multă 

răbdare și au manifestat respect și au stat până la sfârșit.” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pe de altă parte, am observat în raportul 

domnului Oloeriu o aroganță sau nu știu ce pot să spun, că rapoartele sunt publicate, 

dar dacă vrem mai mult, să facem o interpelare, eventual.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, din păcate, asta-i situația. 

Vă rog, doamna Atanasiu.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Tot o  întrebare pentru domnul Oloeriu 

pe Cup, apare în raportul dumnealui că în octombrie 2019 și asta este o curiozitate, mă 

și mir, citesc chestia asta aici. Nu este?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, eu am ascultat cu 

mare atenție și respect ceilalți colegi. Am câțiva colegi în față aici, care efectiv nu 

știu... chiar nu știu să respecte că altceva n-am ce să spun... 

Domnule Nedelcu, dumneavoastră sunteți doctor, nu? Eu cred că aveți pregătirea 

și educația necesară să-i respectați pe ceilalți, nu? Cred că așa ar trebui, nu? Cred că 

așa ar trebui, nu? Dați-mi voie să vorbesc și eu, nu? Că n-am stat să vorbesc toată ziua, 

cum ați vorbit dumneavoastră. 

Deci era vorba de punctul Diverse, nu? Vreau să vă aduc la cunoștință și era bine 

dacă era și domnul Primar, că în oraș seara mai cu seamă, sunt o grămadă de 

autoutilitare, care ocupă locurile de parcare ale celor care sunt în drept să parcheze în 

zona respectivă.  

Nu, trebuia să chemăm Poliția Locală, cred.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Gongu, haideți  vă 

rog frumos! Dacă vreți să vorbiți, ridicați mâna.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu este o problemă a mea personală, este 

o problemă a cetățenilor din municipiul Focșani, eu ridic această problemă și eu cred 

că trebuie ascultată și rezolvată. Dacă pe dumneavoastră nu vă interesează, domnul 

Nedelcu, asta-i cu totul altceva. Vă irijați în reprezentantul cetățenilor, nu?” 

Aflați că focșănenii au o problemă cu aceste parcări și eu cred că ar trebui să 

ascultăm și împreună să facem un demers pentru a rezolva aceste probleme. Sunt o 

grămadă de parcări în municipiul Focșani, locuri de parcare, care sunt ocupate seară 

de seară, de diverse autoutilitare, camioane și așa mai departe, care ocupă între 2-3 

locuri. Nu este în regulă așa ceva. Deci eu vă spun la modul serios și nu cred că trebuie 

luat în râs, că asta-i o problemă a focșănenilor, nu-i problema mea personală.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mulțumim, domnul Tănase! 

Vă rog! Vreți să luați cuvântul? Dacă îmi permiteți? Era domnul Secretar.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vreau doar să fac mențiunea că, deși, am înaintat hârtia doamnei Raluca 

Dan, care reprezintă o societate și care a depus un raport în acest sens, nu ați făcut 

niciun fel de discuție. În același timp și citația, ultima pe care am      trimis-o pe mail, 

măcar să consemneze că le-ați adus la cunoștință sau că știți de existența acestor 

rapoarte pentru că știți bine, se sancționează nedepunerea acestor rapoarte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc, domnule 

Secretar! Da, domnul Gongu, iertați-mă! Dumneavoastră erați.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Domnul consilier Tănase, este trist că după atâția ani nu știți cum funcționează acest 

sistem. Când un cetățean al municipiului Focșani își găsește locul ocupat, trebuie să 

sune la numărul 0237/215005, la Poliția Locală, domnule. 
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Poliția Locală vine, constată și sună la Parking, da? Se face doar  prin comandă 

de la Poliție.  Așa funcționează, simplu 215005, numărul de telefon al Poliției Locale.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: “ Şi are şi un număr de mobil pe care dacă 

vreţi, vi-l transmit şi pe ăla. Dacă nu ştiţi să răspundeţi oamenilor, lăsaţi-i ȋn pace.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Mulţumesc, domnule 

consilier Gongu. Da, domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “ Daţi-mi voie sa-i explic. Probabil că sunt 

mai mulţi care n-au ȋnţeles. Aici nu e vorba de acele locuri de parcare cu plăcuţă. Este 

vorba de… Sunt străzi ȋn municipiul Focşani, care nu au domnule Gongu, e simplu de 

spus, sunaţi la Polţia Locală. Păi trebuie…Poftim?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Deci, domnule Nedelcu, ȋmi 

permiteţi să completez eu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu ȋmi dau seama că nu am cu cine să 

vorbesc. “ 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ Vă rog să mă lămuriţi. Au locuri de parcare 

plătite şi vin camioane şi stau acolo…sau cum, că nu am ȋnţeles?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Sunt locuri de parcare in 

Focşani, care sunt semnalizate şi delimitate, făra plată. Mai sunt fără plată. Am 

observat şi eu că mai sunt puţine, dar mai sunt pe acele locuri de parcare. Pe acele 

locuri de parcare, domnule consilier, asta a spus, vin camioane sau…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ Am ȋnţeles, da.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Sau maşini mai mari ce 

ocupă 2 sau 3 locuri de parcare.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ E clar. Vă mulţumesc! Păi domnilor 

consilieri, nu aţi votat ca să se ȋmpartă şi acele locuri cetăţenilor, şi atunci e firesc să 

fie haos.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “ N-ai cu cine să vorbeşti.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ Aţi promovat haosul, culegeţi haos.    N-

am ce sa vă fac, asta e.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Trebuie să reuşim să facem o majoritate 

să luăm măsuri, că n-ai cu cine să vorbeşti, că ei o ȋntorc aşa ca la… 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “ Ce măsuri să luaţi voi, dacă voi luaţi 

măsuri numai ȋmpotriva cetăţenilor? Ce măsuri să luaţi? Măsuri la coșciug eventual 

luaţi, doar că ne-aţi  ingropat pe toţi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Mai aveţi ceva de spus? 

Da,vă rog doamna consilier Ana-Maria Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: “ Mulţumesc, domnule 

preşedinte! Profit de faptul că este domnul director de la CUP Salubritate ȋn sală. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Domnule Nedelcu, vă rog 

abţineţi- vă !” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: “ Şi voiam să-l ȋntreb pe 

dumnealui… Cred că poate răspunde… Astăzi am avut un proiect de hotărâre ȋn ceea 

ce priveşte taxele , şi unul dintre motivele pentru care vreau să vă ȋntreb de ce CUP 

Salubritate nu a ȋncheiat cu persoane fizice şi juridice contracte de salubrizare. Şi aici 

mă refer la taxa specială de salubrizare pe care o ȋncasează Primăria, şi nu o ȋncasaţi 

dumneavoastră. Adică mi se pare un circuit puţin aşa ciudat. Deci aşa scrie, taxă 

specială de salubrizare pentru persoanele fizice, care nu au ȋncheiat contract de 
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salubrizare. Aceste taxe sunt plătite la Primărie şi nu la dumneavoastră. De ce nu 

ȋncheiaţi contracte direct cu persoanele fizice respective, sau juridice, după caz. E o 

problemă veche ce zace de câţiva ani. Aţi invocat la un moment dat că nu sunt persoane 

atât de multe angajate care să meargă efectiv la domiciliul acestora sau mă rog, 

punctele de lucru, sa poată să le…mă rog, nu ştiu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Un pic mai tare domnule 

Vulpoiu! Puteti să mergeţi la microfon?” 

Domnul Adrian Vulpoiu  -  director al SC CUP Salubritate SA Focșani: “ 

Sunt somate  la plata taxei de gunoi.. Este exact ce s-a discutat pe acea taxă in 2006. A 

depus o declaraţie, având 2 persoane, 5 persoane, persoane care după  termenul stabilit, 

nu au plătit, nu au făcut declaraţia respectivă şi nu a vrut să-şi regleze situaţia.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: “ Eu aş zice că ar fi cazul şi 

momentul să luaţi un pic taurul de coarne şi să faceti direct cu dumnealor, să ȋncercaţi 

cumva lucrul ăsta. Prin intermediul Primăriei, mi se pare un pic aşa, ştiţi că este 

intermediarul, adică nu este ok.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Domnule Şelaru, vă rog!” 

Domnul Adrian Vulpoiu  - director al SC CUP Salubritate SA Focșani: “ 

Noi, ca şi societate, trebuie să identificăm câte persoane locuiesc ȋn acel imobil. Noi 

mergem pe buna credinţă a fiecărui cetăţean sau societăţi comerciale.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: “ Poate reuşim ȋn viitorul 

apropiat să rezolvăm şi problema asta pentru că nu este ok, sincer. Eu mulţumesc 

frumos!” 

Domna consilier Alexandra Tătaru: “ Nu pot aşa de repede. Am multe 

probleme de ridicat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Haideţi, vă rog spuneţi! 

Suntem cu toţii obosiţi. Vă ascultăm! 

Domna consilier Alexandra Tătaru: “ Asta că tot ȋi este foame domnului 

Nedelcu Mihai şi de asta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Domnule Iorga şi Nedelcu, 

vă rog frumos, abţineţi-vă, fiţi oameni cu bun simţ. Lăsaţi lumea să vorbească, vă rog 

frumos! Chiar sunteţi culmea.” 

Domna consilier Alexandra Tătaru: “ Chiar am o serie de probleme ridicate 

de cetăţeni  şi la mine ȋn mod direct vin destul de multe mesaje. Nu pot eu să le rezolv, 

dar consider că aparatul de specialitate poate să le preia şi să le transmită 

responsabililor, având ȋn vedere că domnii directori de la instituţii nu sunt ȋn sală şi ar 

trebui să ȋncepem ȋn primul şi-n primul rând să-i invităm pe domnii directori să fie 

prezenţi la şedinţă, mai ales la secţiunea “Diverse” unde ridicăm diverse mărunţişuri, 

probleme mărunte, dar foarte importante. Prima problemă, nu mai ştiu cine, că sunt 

ȋmpărţite sarcinile de lucru ȋntre Direcţia de Dezvoltare şi CUP Salubritate, nu mai ştiu 

cine trebuie să identifice locurile cu prăbuşiri ȋn carosabil.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: “ Da, interesantă ȋntrebare.” 

Domna consilier Alexandra Tătaru: “ Ar trebui identificate şi remediate 

pentru că sunt adevărate capcane, mai ales, dacă...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Nedelcu, vă rog 

frumos!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mai ales că iarna care nu-i ca vara. 

Exact. Gaură în asfalt, în stradă, prăbușiri. Pentru că se știe că... așa ca să nu mai spun 
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de gura de metrou... da. Ok. De asemenea, există foarte multe trotuare care au pavelele 

nu prăbușite, ridicate de data aceasta de către rădăcinile copacilor. Păi ce facem cu ele? 

Păi nu tăiem copacii? Înălțăm oarecum trotuarul. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Nedelcu, s-o lăsăm 

pe doamna să continue.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Bănuiesc că ține de Cup SA, apă și 

canal. Au fost câteva zile ploioase și mi s-a semnalat și problema este chiar și la mine 

la bloc, dar o parte din ea s-a remediat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Domnul Iorga, chiar sunteți 

culmea. Pe cuvânt. Nu vă abțineți deloc. Vă face cinste miștocăreala asta?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Există o problemă pe domeniul public 

și una care trebuie remediată de fiecare asociație de proprietari și anume, legătura 

dintre gurile de canal, să zicem așa...  

De? Gurile rele? Poftim? Da... Ok. Și evacuarea din bloc a apei menajere. În 

sezonul ploios sau în zilele ploioase, acolo unde există diferență de nivel între gurile 

de canal și țevile de evacuare se produce o inundare a subsolurilor.  

Una dintre ele foarte urgentă este pe Dimitrie Cantemir nr. 10 acolo unde s-a 

intervenit la o reabilitare în urmă cu 5-6 ani, cred, și a fost mutată gura de canal în altă 

parte, proprietarii spun că ar trebui...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Să se revină la vechea 

poziție.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să se revină la cea ințială. Am și probe 

în acest sens, fotografii și video. Da, eu vorbesc... da, bineînțeles. Dar eu semnalez o 

probemă. Eu nu sunt specialist să caut soluții. De aceea, vă aduc la cunoștință 

dumneavoastră. 

Și încă una chiar acum primită, o identificare a zonelor fără iluminat public, 

identificarea tuturor lămpilor defecte din sistemul de iluminat public, în special. 

Acum, o doamnă se plânge că în Vâlcele 9 de două săptămâni nu este lumină. 

Astea sunt probleme urgente.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „O secundă. Mai aveți ceva 

de spus, doamnă? Este în regulă. Închideți microfonul.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc frumos că m-ați ascultat!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Sărut mâna! Și eu vă 

mulțumesc! Da, domnul Gongu, vă rog!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Doamna consilier Tătaru, să știți că există 

un serviciu delegat către firma Electric Light, se ocupă cu schimbarea... Dacă nu știți, 

vă dau numărul în privat.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc, domnule consilier! Cu 

mare drag, accept.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Cu plăcere vă trimit numărul de telefon. 

Am numărul de telefon al persoanelor de pe mașini, dar și al patronului, cum îi zicem 

noi, administrator. Vă ajut cu drag! Să știți.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pe mine m-a tras la răspundere 

domnul președinte, să știți, că eu n-am glumit. Eu pot să vin să vă desfund canalizarea. 

Vorbesc serios.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă s-a oferit domnul Iorga, 

treaba este bună.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Auziți, referitor la canalizări este foarte 

important să găsiți motanii. Știți ce-s ăia motani? Nu știți. Haideți să vă spun eu. Știți 

ce-s ăia motani? Nu știți, nu? Motanii sunt niște rădăcini care intră prin canalizările 

astea vechi și formează o plasă și acolo se strâng tot felul de mizerii, se înfundă și din 

acest motiv ies și pe afară. Ăsta se cheamă motan. Prima dată grupul PNL să 

inventarieze motanii că ei sunt la guvernare și după ce prind motanii, mă rog, descoperă 

motanii, după aceea, n-or să mai fie aceste probleme. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Chestia asta se studiază și la facultatea 

de stomatologie, bănuiesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu construiesc din 1997. Mulți mi-au spus 

că-s inginer constructor. Eu nu-s, dar și la dinți construiești și faci fel de fel de lucruri 

frumoase.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Mă miră că au chef de 

glume.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Avem că ne este foame din cauza asta. ” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „În orice bărbat stă un instalator și un 

zugrav.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Dacă doriți, mai stăm. Dacă 

nu, declar ședința închisă.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Haideți să închidem cu o urare de Sărbători 

Fericite că suntem aproape de finalul anului, cu multă sănătate și la mulți ani!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Nu, domnul Nițu, o să avem 

o extraordinară.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Nițu, ați închis microfonul acolo? 

A declarat ședința închisă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Costel Bîrsan: „Declar ședința închisă.” 
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