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ROMÂNIA 

   JUDEȚUL VRANCEA 

 MUNICIPIUL FOCȘANI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 18.12.2019 

Astăzi, data de mai sus, la  sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3, are loc ședința ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Focșani.  

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale; 

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

calităţii; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector Serviciul administraţie publică 

locală, agricultură; 

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

agricultură; 

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

agricultură; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu Administrarea domeniului public și 

privat, publicitate ; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Ciubotaru Viorel – Director CSM Focșani 2007; 

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

 d-nul Iulian Alexandru – Șef  Birou urmărire, încasare și executare silită; 

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani; 

 d-na Poieană Simona – Șef serviciu buget-contabilitate; 

 Diana Cotea – inspector Birou agricultură ; 

 D-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA; 

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 d-na Ghiuță Carmen – Şef serviciu Juridic Contencios; 

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană; 

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

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

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

 D-nul Ion Diaconu – S.C. Transport  Public S.A. Focşani. 
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La ședință mai participă cetățeni ai Municipiului Focșani, precum și 

reprezentanți ai mass-media locale.  

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului 

Focșani: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

Municipiului Focşani și bugetului Instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe 

secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general 

al municipiului Focșani pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru organizarea 

manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2020, Ziua Unirii 

Principatelor Române; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre pentrumodificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 519/2019 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

municipiului Focșani cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a 

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială 

Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

489/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului 

Voluntar pentru  Situații  de Urgență  almunicipiului Focșani și a Regulamentului 

de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar  pentru  Situații  de  Urgență 

almunicipiului Focșani; 
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o 

perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a 

imobilului teren cu destinația de „drum exploatare” în suprafață de 3288 mp., 

situat în Focșani, Tarla 90, Parcela 456; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării 

parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani în domeniul privat al municipiului 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 225,26 mp. 

situat în Focșani, T. 125, P%6580 către Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a 

apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 20 

înscris în CF 54675-C1-U7 UAT Focșani către doamna Bojoaică Roxana Elena; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a 

apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 1 

înscris în CF 54675-C1-U1 UAT Focșani către domnii Pascu Ion și Pascu Sanda; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru 

activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în 

municipiul Focșani;          

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 509/2018 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani;         

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. 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 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii 

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

constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în 

vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul 

privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință 

pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând 

cu luna ianuarie 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană deschide ședința 

ordinară din data de 18.12.2019, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 

2212/12.12.2019, emisă de către primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă. Vă informez că în sală sunt prezenţi 20 de consilieri locali, 

absentând domnul consilier Ionuţ Filimon. Apreciez  că este îndeplinită condiţia  

prevăzută de art. 137, alin.1 din OUG. 57, respectiv Codul Administrativ. Aş 

putea să vă spun la un astfel de moment că încheiem anul cu 12 şedinţe ordinare 

şi 10 extraordinare de la începutul anului. Mai puţin important, o chestiune 

prealabilă pe care vreau s-o clarific vis-à-vis de solicitarea doamnei consilier 

Dimitriu Ana-Maria. Vă fac cunoscut că plicul n-a ajuns la dumneavoastră, s-a 

întors, v-au căutat cei de la Poştă Română pe 2, pe 12, pe 5, mă rog 12 cred că 

fost ultima dată. Pot să vă remit o copie după plicul cu pricina, cu ştampilele celor 

de la Poştă. Dacă vreţi să ne spuneţi  ceva în legătură cu această chestiune? V-am 

trimis plicul la Bd. Unirii, acolo unde aveţi dumneavoastră domiciliul. Vă 

mulţumesc!” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:”Mulţumesc domnule 

preşedinte. Domnule secretar, da, într-adevăr cum spuneţi, o să am nevoie de acea 

copie a plicului. Cum v-am spus şi în şedinţa trecută, nu am primit plicul, dar în 

schimb am primit emailul doamnei Dăscălescu.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Pe 29?!” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:”Nu, l-am primit acum după 

şedinţa extraordinară, că vă spusesem că nu l-am primit anterior, deci se vede că 

e revenire la o adresă. Deci a făcut dovada dumneaei că într-adevăr a trimis 

emailul. Dar, într-adevăr plicul, cum aţi spus şi dumneavostră nu a ajuns, 

mulţumesc.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Angajamentul a 

fost  cum am spus şi la ultima şedinţă, a fost să vă trimit o copie simplă cu 

borderou, am făcut scan. Mă rog, cred că putem depăşi momentul. În ceea ce 

priveşte procesul-verbal al ultimei noastre şedinţe, la care aţi participat, respectiv 

şedinţa extraordinară din 11.12.2019, dacă sunt observaţii pe marginea celor 

consemnate? E vorba de procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Dacă sunt 

observaţii, comentarii?” 
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Se supune la vot procesul-verbal din data de 11.12.2019 şi se aprobă cu 18 

voturi “pentru” şi 2 “abţineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel şi 

Drumea Alina. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Bănuiesc că există 

şi o logică şi o ştim, nu aţi participat şi bănuiam că ăsta este motivul pentru care 

nu aprobaţi sau nu votaţi. În fine, 18 voturi “pentru” sunt suficiente. Vă 

mulţumesc pentru încrederea acordată citind acest material şi dau cuvântul 

domnului preşedinte de şedinţă pentru a intra în ordinea de zi. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule 

secretar. Bună ziua! Bună ziua, domnule Primar, doamnelor şi domnilor 

consilieri, stimaţi invitaţi, stimaţi invitaţi ai mass-media! Intrăm în ordinea de zi. 

Dau cuvântul domnului Primar pentru a suplimenta ordinea de zi.” 

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

de şedinţă. Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi şi 

reprezentanţi ai mass-media. În această şedinţă ordinară doresc să suplimentez 

ordinea de zi cu următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărîre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani, post mortem, profesorului George Bucuroiu; 

2. proiect de hotărîre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani, tenismanului Adrian Voinea; 

3. proiect de hotărîre privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul 

școlar 2020-2021; 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și 

încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru 

străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.540/2019 privind aprobarea efectuării investiției prin 

parteneriat pentru obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în Cartierul Mândrești, Municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Domnule preşedinte, având în vedere faptul că avem invitaţi în această zi 

şi sunt prezenţi în sală şi le mulţumim încă o dată pe această cale, atât familiei şi 

domnului Adrian Voinea, cât şi familiei domnului profesor Georgel Bucuroiu, aş 

propune ca cele 2 proiecte care au fost introduse suplimentar pe ordinea de zi, să 

fie discutate şi aprobate la începutul şedinţei, apoi să intrăm în ordinea de zi 

corespunzătoare, dacă sunteţi de acord, vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:”Vă mulţumesc, domnule 

Primar. Dacă mai sunt alte proiecte în completarea ordinii de zi. Dacă nu mai 

sunt, supunem la vot proiectele în completare.” 

Se supun la vot proiectele în completare, prezentate de domnul Primar, pe 

ordinea de zi şi se aprobă cu 20 de voturi “pentru” din partea domnilor consilieri 

Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 
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Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan 

Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin, Costel Bîrsan . 

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

voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

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

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

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, 

Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, 

Dobre Alin, Costel Bîrsan. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Înainte de a începe, 

propun iarăşi minutul pentru fiecare consilier, bineînţeles dacă va fi nevoie, nu 

este niciun fel de problemă, nu se va opri niciun consilier.” 

Se supune la vot propunere domnului consilier Nedelcu Mihai, de alocare 

a unui minut pentru fiecare consilier, pentru a-şi exprima părerea pe marginea 

unui proiect şi se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, domnule Primar, 

haideţi să intrăm cu cele 2 proiecte în primul rând, vă rog!” 

Se prezintă punctul 1 din completarea  ordinii de zi: proiect de hotărîre 

privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani, 

post mortem, profesorului Georgel Bucuroiu; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ” Nu, a fost George, dar 

s-a modificat, la mine a venit deja modificat.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, dar trebuie modificarea făcută.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:”…de la şedinţa de 

comisii. Doriţi domnule consilier Petruţ să faceţi un amendament, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Petruţ: ” Da, revin cu amendamentul pe care l-

am făcut şi la comisii, acela că numele regretatului  profesor antrenor este Georgel 

Bucuroiu, nu George Bucuroiu.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:” Vă rog domnule secretar 

să consemnaţi.” 

Se supune la vot proiectul numărul 1 din completarea ordinii de zi și  se 

adoptă cu 20 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, 

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

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

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

Dimitriu, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina 

Ramona, Dobre Alin, Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 574. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:”Dau domnului Primar 

cuvântul.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Vă mulţumesc, domnule președinte de 

şedinţă, mulţumim celor care au venit cu această excelentă idee, de a da ceea ce 

se cuvine şi de a da această distincţie deosebită profesorului Georgel Bucuroiu, 

cel care iată a pus racheta de tenis în mâna multor sportivi şi mai ales mulţi dintre 
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aceştia au făcut performanţă. Avem astăzi alături de noi, ar fi trebuit să avem 

astăzi alături de noi, atât profesorul, cât şi elevul, domnul Adrian Voinea. Din 

păcate  viaţa uneori nu iartă şi iată că domnul profesor nu mai este fizic printre 

noi, dar sunt convins că există acolo sus şi se uită la noi, se uită la focşaneni, se 

uită la elevii pe care i-a antrenat şi mai ales către familia sa, care are un urmaş de 

nădejde, este vorba despre domnul profesorul antrenor Răzvan Bucuroiu, care i-

a călcat pe urme şi datorită dumnealui avem astăzi în Focşani şi în Vrancea un 

turneu de tradiţie, “Vrancea Trophy”, unde participă tenismeni din ţară şi din 

străinătate, un turneu pe care noi de fiecare dată l-am susţinut şi-l vom susţine în 

continuare. 

Vreau să îmi daţi voie să înmânez această diplomă de onoare. Se acordă 

diploma de onoare prin HCL din 18.12.2019. Se conferă titlul de Cetăţean de 

onoare al Municipiului Focșani, domnului profesorului Georgel Bucuroiu, 

antrenor emerit al tenisului, educator şi formator de generaţii de sportivi de talie 

naţională şi internaţională, personalitate marcantă a tenisului din Municipiul 

Focşani, astăzi 18 decembrie 2019.” 

Soţia domnului Bucuroiu Georgel: ”Mulţumim celor care au fost cu 

ideea! Ţin să mulţumesc celor care au fost cu această idee, că încă nu l-au uitat 

pe Bucuroiu Georgel. Mulţumesc mult! Sărbătorile cu bine!” 

Domnul Răzvan Bucuroiu: ”Daţi-mi voie să vă mulţumesc şi eu tuturor, 

domnului Primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor consilieri locali, 

celui care a venit cu această idee, domnului Ciubotaru Viorel. Mulţumesc foarte 

mult! Îi mulţumesc  mult lui Adi, care şi el este prezent şi îl felicit pentru ceea ce 

va urma să fie! Vă mulţumesc foarte mult!” 

          Se prezintă punctul 2 din completarea  ordinii de zi: proiect de hotărîre 

privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani, 

tenismanului Adrian Voinea; 

Se supune la vot proiectul numărul 2 din completarea ordinii de zi și  se 

adoptă cu 20  voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, 

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

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

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

Dimitriu, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina 

Ramona, Dobre Alin, Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 575. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Îi dau cuvântul 

domnului Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulţumesc, domnule preşedinte de 

şedinţă. Ne bucurăm că avem astăzi onoarea de a avea alături de noi pe 

focşaneanul nostru, pe vrânceanul nostru, Adrian Voinea, astazi însoţit de 

frumoasa sa familie, cu micuţa fetiţă şi cu soţia. Vă felicităm pentru că sunteţi o 

familie frumoasă şi reunită. Mai ales domnule Adrian Voinea, daţi-mi voie să vă 

felicit în numele meu personal şi al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi 

al cetăţenilor din Focşani, ca ne-aţi făcut să fim mândri atunci când 

dumneavoastră aţi participat la turneele naţionale şi internaţionale şi mai ales 

atunci când aţi reuşit prin performanţele dumneavoastră să arboraţi steagul 

României pe cele mai înalte catarge şi să trăim emoţia ascultării imnului naţional, 
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pe marile terenuri de tenis din ţară şi din străinătate. Vă felicităm şi daţi-mi voie 

să vă înmânez şi dumneavoastră această Diplomă de onoare, care prin HCL din 

18 decembrie 2019, “se conferă titlul Cetăţean de onoare al Municipiului Focşani, 

domnului Adrian Voinea, tenismen, sportiv de talie naţională şi internaţională, 

pentru promovarea unei vieţi sănătoase, prin practicarea sportului, precum şi în 

semn de recunoaştere a contribuţiei aduse la sporirea prestigiului Municipiului 

Focşani.”  Vă mulţumim foarte mult, vă dorim mult, mult succes! Sănătate multă! 

Sărbători Fericite! Şi sperăm noi să veniţi mai des, să reveniţi mai des la Focşani 

şi ştim că acum nu mai locuiţi în ţară.” 

Domnul Adrian Voinea: ”Da, locuiesc în străinătate. Vă spun doar două 

cuvinte legate de, mai mult de domnul Georgel Bucuroiu. Mi se pare o viaţă, că 

a trecut o viaţă, de când domnul Bucuroiu şi-a părăsit locul de muncă. Deja înainte 

să devină antrenor, el muncea în, avea altă muncă şi şi-a părăsit să îmbraţişeze 

această aventură şi împins de prieteni de-ai lui, precum tata, precum Dan Pavel, 

precum Dan Goglează şi s-au adunat toţi copiii din oraş şi au început să joace 

tenis şi uitaţi unii, aşa ca mine, mi s-a, am avut norocul să-l am pe domnul George 

Bucuroiu alături şi să mă înveţe, nu numai tenis, să ne înveţe lucruri de viaţă, 

adică etică. Domnul Georgel Bucuroiu, trebuie să recunosc, era un om foarte 

sincer, ne iubea foarte mult şi aceasta o simţeam. Iar legat de mine, vă mulţumesc 

foarte mult, a fost o surpriză plăcută bineînţeles şi încă o dată vă mulţumesc, 

domnului Primar, Consiliului, domnului Viorel Ciubotaru şi muncă şi vă urez o 

zi plăcută! Sărbători fericite şi muncă uşoară în continuare, nu ştiu, 

dumneavoastră ştiţi!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulţumim mult!La mulţi ani! Sănătate 

multă! Mulţumim mult!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumim! Să 

reîncepem şedinţa. Înainte de următorul proiect, mi-a fost solicitat un, ca o acţiune 

umanitară, de către colegul nostru Alin Dobre, în vederea efectuării unei rampe 

pentru 2 copii cu probleme, dar mai multe vreau să ne spună domnul consilier 

pentru că dumnealui este cel care a sesizat acest lucru. Vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Alin Dobre: ”Mulţumesc, domnule preşedinte! Aş vrea 

să vă aduc în atenţie un caz extraordinar de la noi din Focşani. Este vorba despre 

2 băieţi, Alexandru şi Gabriel Creangă, de 14 şi 11 ani, care au fost nevoiţi să 

abandoneze şi şcoala, au distrofie musculară şi sunt în scaune cu rotile. Ei 

locuiesc la etajul 1, într-un bloc cu bunica lor şi bunica lor nu are posibilitatea să-

i scoată nici afară. Ce este şi mai grav, că le-a murit şi mama anul acesta şi aş 

vrea să realizăm împreună un proiect în ceea ce priveşte finanţarea cheltuielilor 

pentru achiziţionarea, punerea în funcţiune şi asigurarea mentenanţei unei 

platforme mobile pentru persoane cu dizabilităţi, finanţate din bugetul Consiliului 

Local. Eventual domnule Primar, dacă puteţi să cereţi Aparatului Tehnic să facă 

verificări necesare, să vedem, mai multe detalii nu cunosc, da, din presa. Vă 

mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulţumesc! Este o iniţiativă 

lăudabilă.  Într-adevăr e un caz foarte grav. O să am rugămintea, în primul rând, 

colegii de la Serviciul de Investiţii, să meargă până acolo, să facă verificările 

necesare şi apoi în funcţie de ofertele pe care le vom avea, vom putea elabora un 
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proiect de hotărâre, stabilim sumele şi ştim exact paşii care trebuiesc urmaţi, 

sumele necesare şi sperăm noi, la începutul anului viitor, după aprobarea 

bugetului, să putem  să intrăm cu acest proiect  şi să-l facem într-un timp cât mai 

scurt. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc, domnule 

Primar. Dau cuvântul domnului consilier Gongu.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Ca să nu mai aşteptăm bugetul de anul viitor, susţin eu toată cheltuiala, din 

indemnizaţia mea de consilier. Eu oricum toate indemnizaţiile de consilier le-am 

donat  copiilor bolnavi şi bătrânilor. Pe aceasta o donez celor doi fraţi”. 

Domnul consilier Alin Dobre: ”Mulţumim, domnule Gongu. Dar să ştiţi 

că nu cred că ajunge. Este vorba de o rampă, inclusiv pe scara de la etajul 1. O 

rampă mobilă, câteva mii de euro.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Susţin toată cheltuiala, mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă nu faceţi faţă, ne 

solicitaţi ajutorul, domnule consilier!” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Domnule preşedinte, mulţumesc, 

dar nu sunt nici sărac, nici la caracter şi nici la avuţie, aşa că pentru doi copii. 

Chiar am vrut să iau legătura cu familia, dar susţin eu toată cheltuiala, nu mai 

aşteptăm bugetul şi altele 3 luni de zile. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Bun, atunci spor la 

lucru, domnule consilier. Să trecem la proiectul nr. 1. O luăm iar cu nr. 1, ca să 

nu ne încurcăm.” 

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

aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului 

Instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare 

şi secţiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

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

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

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

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 8 „abţineri” din partea domnilor consilieri 

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin, Costel Bîrsan 

devenind hotărârea nr. 576. 

Vă rog, domnule consilier Mersoiu.” 

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

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 

2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Ionuţ Mersoiu: ”Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Bună ziua, în primul rând. Am şi eu un amendament, nişte amendamente la acest 

proiect, câteva şi anume: 



10 
 

- se suplimentează cu 75 mii lei bugetul Primăriei pentru obiectivul 

Cofinanţare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a 

gazelor naturale prin extindere conductă pentru str. Militari, Mugur, 

Brâncoveanu, Laminorului, Fdt. Militari, Aleea Căminului şi Panduri. 

- se suplimentează cu 72,50 mii lei bugetul Primăriei pentru reparaţii 

curente fond locativ. 

- se suplimentează cu 60 mii lei bugetul Direcţiei de Dezvoltare Servicii 

Publice pentru obiectivul „Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele et.II” 

- se suplimentează cu 473 mii lei bugetul Primăriei pentru obiectivul 

„Reabilitare pasaj Balada”. 

- se diminuează cu 680,50 mii lei bugetul Primăriei, din care 207,50 mii 

lei de la capitolul Dobânzi şi 473 mii lei la Rambursări datorie publică 

internă. 

Cum procedăm? Le votăm în bloc sau separat? Pe fiecare în parte, nu? Vă 

mulţumesc, domnule preşedinte!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule 

consilier. Dacă mai sunt şi alte discuţii?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog să consemnaţi că nu 

particip la vot.” 

Se supune la vot amendamentul 1 și  se aprobă cu 13  voturi „pentru” din 

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

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Dan Buzoi, Costel 

Bîrsan şi 6 „abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, 

Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Drumea Alina 

Ramona, Dobre Alin, şi o neparticipare din partea domnului consilier Nistoroiu 

Alexandru.  

Se supune la vot amendamentul 2 și  se aprobă cu 20  voturi „pentru” din 

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

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

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

Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin, 

Costel Bîrsan. 

Se supune la vot amendamentul 3  și  se aprobă cu 20  voturi „pentru” din 

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

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

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

Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin, 

Costel Bîrsan. 

Se supune la vot amendamentul 4  și  se aprobă cu 19  voturi „pentru” din 

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

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 
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Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin şi 1 

„abţinere” din partea domnului consilier Costel Bîrsan. 

Se supune la vot amendamentul 5  și  se aprobă cu 19  voturi „pentru” din 

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

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

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

Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin şi 1 

„abţinere” din partea domnului consilier Costel Bîrsan. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog să consemnaţi că nu 

particip la vot.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Am consemnat şi la 

proiect.” 

Se supune la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi cu 

amendamentele și  se adoptă cu 19  voturi „pentru” din partea domnilor consilieri 

Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

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

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, 

Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona, 

Dobre Alin, Costel Bîrsan şi 1 neparticipare din partea domnului consilier 

Nistoroiu Alexandru,  devenind hotărârea nr. 577. 

          Se prezintă punctul 3 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 2020 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc! Bună ziua! În primul rând 

vreau să fac o rectificare de la şedinţa, ultima şedinţă la care am participat şi unde 

am fost un pic urecheat şi trebuie să recunosc că pe bună dreptate.  

Era vorba de acel panou publicitar, în care am afirmat că, costă 3.100 de 

euro şi îmi retrag această afirmaţie, am citit pe altă sumă, însă este vorba de 310 

euro, adică undeva, scrie și aici aproape 15 milioane de lei vechi. Încă odată scuze 

pentru greșeala comisă dar, părerea mi-o mențin „et pur si muove”.  

Legat de proiectul de astăzi, proiectul nr. 3 prin care se solicită alocarea 

sumei de 50 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie în care sunt specificate 

sume 30 mii lei achiziționare materiale promoționale si așa mai departe.  

Niciodată de când sunt eu în Consiliul local nu s-a specificat în mod clar 

cât costă o cocardă, cât costă un fular, cât costă ceva. Noi nu avem nici cea mai 

vagă ideea de asemenea prețuri.  
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Ca atare, dacă s-ar putea face nu știu, la viitoare ședință sau chiar și astăzi 

să ni se spună și nouă cât costă fiecare în parte. O sumă așa grosso modo nu ne 

putem face așa o idee de corectitudinea celor scrise aici. Mulțumesc” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. 

Domnule Primar, dacă doriți să vorbiți, vă ascult.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Domnule președinte de 

ședință, domnule consilier Bîrsan, prețurile variază, achiziția se face utilizând 

sistemul electronic de achiziție și vă putem spune doar la ce preț au fost 

achiziționate ultimele cocarde și ultimele fulare, dacă doriți. Avem datele în 

contabilitate vi le putem oferi după ședință însă, vă asigur că este o transparență 

totală și toate acestea se achiziționează la prețurile pieței nu la prețuri umflate sau 

alte discuții așa cum probabil bănuiți. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc. Dacă nu 

mai sunt și alte discuții supunem la vot proiectul.” 

Se supune la vot proiectul și cu 20 voturi din partea domnilor consilieri: 

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

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

Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, proiectul 

a fost aprobat devenind hotărârea nr.578. 

Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 519/2019 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate 

al primarului municipiului Focșani cabinetul primarului și viceprimarii 

municipiului Focșani. Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumesc domnule 

președinte. Eu am un amendament. L-a prezentat și domnul Primar în comisia de 

specialitate, și anume: articolul 1 se completează cu următoarele subcapitole:  

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I gradul profesional 

principal care figurează la Biroul agricultură, Serviciul administrație publică 

locală, agricultură, la numărul curent 17, în post de inspector clasa I gradul 

profesional superior 

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I gradul profesional 

principal care funcționează la Compartimentul buget, contabilitate, Serviciul 

buget contabilitate, Direcția economică, la numărul curent 37, în post de inspector 

clasa I gradul profesional superior  

- transformarea  postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

principal care figurează la Biroul constatare impunere, Serviciul de impozite și 
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taxe locale, Direcția economică, la numărul 51, în post de inspector clasa I, gradul 

profesional superior, 

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

principal care figurează la Biroul urmărire, încasare și executare silită, Serviciul 

impozite și taxe locale, Direcția economică, la numărul curent 62, în post de 

inspector clasa I, gradul profesional superior 

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

asistent care figurează la Compartiment contabilitate, venituri, Serviciul de 

impozite și taxe locale, Direcția economică, la numărul 79, în post de inspector 

clasa I, grad profesional principal 

- transformarea a două posturi ocupate de inspector clasa I gradul 

profesional principal care figurează la Serviciul proiecte reabilitarea sistemului 

de termoficare, etapa a 2 a, Direcția managementul proiectelor și investițiilor, la 

numerele curente 107 și 109, în post de inspector clasa I, gradul profesional 

superior 

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

principal care funcționează la Compartimentul presă, relații externe, evenimente 

culturale și sportive, Direcția relații interne și internaționale, la numărul curent 

141, în post de inspector clasa I, gradul profesional superior, 

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

asistent care figurează la Compartiment banca de date, GIS, Serviciul strategic de 

dezvoltare urbană, Direcția arhitectului șef, la numărul curent 156, în post de 

inspector clasa I gradul profesional principal  

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

asistent care figurează la Compartiment autorizare agenți economici, Direcția 

arhitectului șef, la numărul curent 169, în post de inspector clasa I, gradul 

profesional principal 

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, gradul profesional 

asistent, care figurează la Compartiment fond locativ, Serviciul administrarea 

domeniului public și privat, publicitate, la numărul curent 173, în post de 

inspector clasa I gradul profesional principal,  

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I, grad profesional 

principal, care figurează la Compartiment transport urban, la numărul curent 199, 

în inspector clasa I grad profesional superior.  

Vă mulțumesc. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

consilier. Dacă mai sunt și alte discuții?” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Eusebiu Marius Iorga 

și cu 20 de voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu 
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Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu 

Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, amendamentul a 

fost aprobat. 

Se supune la vot proiectul în integralitatea lui și cu 20 de voturi pentru din 

partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, 

Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, 

Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și 

Drumea Alina Ramona, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr.579. 

Se prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare. Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 20 de voturi pentru din 

partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, 

Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, 

Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și 

Drumea Alina Ramona proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 580. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 473/2019 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Direcția de Asistență Socială Focșani. Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 20 de voturi 

pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Alexandru 

Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 581. 

Se prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
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local al municipiului Focșani nr. 489/2019,  cu modificările și completările 

ulterioare. Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vreau să fac un amendament aici, se va 

completa la capitolul 5 Centrul social multifuncțional, Cantina de ajutor social și 

Cămin persoane vârstnice, art. 32, personalul administrativ, gospodărire, 

întreținere, reparații și deservire din cadrul Serviciului social, Cantina de ajutor 

social, locul de muncă str. Mioriței nr. 5 Focșani, litera b muncitori calificați 

bucătari din cadrul Serviciului social, Cantina de ajutor social, locul de muncă 

str. Mioriței nr. 5 Focșani, la ultimul alineat astfel: au obligația de a înlocui 

bucătarii căminului pe perioada absenței temporare a acestora sau ori de câte ori 

este necesar în vederea asigurării continuității Serviciului social, cămin pentru 

persoane vârstnice. Mulțumesc. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule consilier. Dacă mai sunt alte discuții. Vă rog domnule consilier Bîrsan.”  

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Mulțumesc. La regulamentul acestei 

Direcții, la punctul 17 este stipulat în felul următor: alte atribuții prevăzute în 

standardul minim de calitate aplicabil. Dacă se poate explica ce presupune această 

frază, ce înseamnă că, sincer nu cunosc. Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc. Doamna 

Baciu? Sau domnul director Ciobotaru, care dorește?” 

Domnul Mihail Ciobotaru, director SPLAS: „serviciile sociale 

specializate acordate de ele două centre, Cantină și Cămin sunt reglementate sub 

raportul calității lor de standarde minime de calitate, aprobate de Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale. Aceste standarde în număr de 12 se referă la 

asigurarea condițiilor de mediu pentru asistați pe cele două componente la 

asigurarea hranei, la asigurarea, cum este cazul la Cămin, asistenței medicale și 

altele. Despre acest lucru este vorba, de standardele minime de calitate. În 

momentul în care sunt întrunite și în momentul de față sunt întrunite pentru cele 

două activități, au condus la acreditatea acestor servicii și la licențierea lor.” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu 

Nițu si se aprobă cu 20 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri: 

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

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

Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 în integralitate și se aprobă cu 

20 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Alexandru 

Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 
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Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 582. 

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

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 și se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, din partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Alexandru 

Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 583. 

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

aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru  Situații  de Urgență  al 

municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Voluntar  pentru  Situații  de  Urgență al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 și se aprobă cu 

20 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Alexandru 

Nistoroiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 584. 

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

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

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren cu destinația de 

„drum exploatare” în suprafață de 3288 mp., situat în Focșani, Tarla 90, 

Parcela 456; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții?” 

 Domnul consilier Costel Bârsan: „Acest proiect a mai fost introdus, din 

câte îmi aduc eu aminte, anul trecut și s-a făcut mare tapaj pe imposibilitatea ca 

comuna Golești să ne blocheze accesul la rampa de sortare, lucru care nu s-a 

întâmplat de fapt. Eu am consemnat câteva mici notițe. Unul dintre ele ar fi așa: 

această anexă care ne este nouă lăsată la mapă, mi se pare așa un mic fals, nu știu 

cum să vă spun. D-le președinte uitați-vă un pic aici, această ștampilă rotundă nu 

putea să fie pusă pe ¾ din ea. Undeva s-a lipit un bilețel peste această ștampilă, 

și-i spune anexă. De asemeni cartușul de jos care trebuia să fie pe toată lățimea 

acestei pagini este de asemeni întrerupt. Orice copie xerox care ni se prezintă la 

mapă, consider că trebuie să fie legală. Nu trebuie să fie un cumul de două pagini, 
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procesate și aplicate și date nouă la mapă. Da? Dacă puteți pune o ștampilă 

rotundă pe ¾ din ea? 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „Suspendăm punctul 

acesta până când vine cu originalul. Mai aveți și altceva?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Da, mai am. Nu există un plan care să 

arate începutul și sfârșitul acestui drum. Nu există un plan de situație în zonă care 

să ne pună în evidență acest drum și utilitatea lui. De asemeni văd aici o adresă 

de la Golești către CUP din data de 12.11.2019 în care le spune că urmează să 

reabiliteze 3 străzi și nu mai există acces acolo. Deasemeni apare o altă adresă 

din 12.06.2018, deci cum spuneam de anul trecut. Din cunoștințele mele acele 

străzi au fost reabilitate, deci nu mai este cazul. Din punctul meu de vedere 

drumul nu este în beneficiul CUP Salubritate, este în beneficiul unor cercuri de 

interese conectate la PSD. Pe acel drum, eu l-am bătut cu pasul și l-am bătut și cu 

mașina, nu are nici o treabă cu salubritatea.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Ce înseamnă drumuri 

PSD-iste d-le consilier?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Acest drum din punctul meu de vedere 

nu trebuie să intre în reabilitare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu facem drumuri pentru că 

stă cineva pe drumul acela.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „d-le Primar cu banii de pe acest drum. 

Și așa vă văitați că nu aveți bani, nici de salarii, nu aveți drumuri, uitați cum rămân 

drumurile, străzile în Focșani, ați văzut că o stradă durează un an de zile? Uitați-

vă la Școala nr. 10, și alte străzi, is făcute praf și apoi după un an de zile vă amintiți 

că trebuiesc făcute. Se lucrează astăzi pe o stradă, 5 oameni, pe o altă stradă…” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „D-le consilier timpul a 

expirat de mult. Suspendăm acest proiect până când îmi aduce originalul și după 

aceea continuăm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În continuare eu credeam că 

ați înțeles mesajul meu din cadrul ședinței de comisii, că suntem într-o perioadă 

să spunem așa, când ar trebui să fim mai buni, mai înțelegători, darnici să spunem, 

dar văd că sunteți darnici numai să mergeți în continuare pe aceeași linie pe care 

ați început în timpul anul, aceea de a dărui numai venin și numai a arunca așa cu 

acuzații în neant. Poate, poate se va întâmpla ceva. Doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați colegi și invitați, drumul acesta este o necesitate, nu este nici 

un moft al nimănui. Eu vă întreb atât d-le consilier, dumneavoastră ați venit la un 

moment dat dacă îmi aduc bine aminte și ați solicitat niște condiții draconice 

pentru toți cei care descarcă mărfuri în anumite intervale orare, în magazine, 

pentru că vă deranja auditiv și vă polua fonic, magazinul în preajma căruia stați, 

hipermarketul Lidl mai exact. V-a deranjat foarte mult și pentru asta ați venit cu 

niște amendamente și ați propus că domnule nu au voie să descarce, nu au voie 

să încarce între orele 22,00 și 07,00 sau 08,00 dimineața, dacă nu mă înșel. Da?  

Dumneavoastră ați venit cu acel amendament și am zis că este binevenit. 

Eu stau să vă întreb dacă ați fi avut casa de locuit a dumneavoastră, cu familia 

dumneavoastră pe acea stradă din Cerdac, din comuna Golești și să treacă zilnic, 

dar zilnic prin fața casei dumneavoastră cel puțin 40 de autogunoiere, plus acele 



18 
 

mașini cu remoră care transportă gunoiul de la strația de sortare către groapa de 

gunoi sunt convins că mi-ați fi făcut plângere penală până la CEDO, dar cum 

dumneavoastră urmăriți propriul interes de când ați venit în acest Consiliu Local 

și vă reamintesc locul de parcare din fața sediului de unde aveți dumneavoastră 

birourile pentru care dumneavoastră v-ați supărat și ați plecat din grupul PSD, v-

ați dus în grupul PNL, pentru că nu v-am construit un loc de parcare special 

dumneavoastră în fața sediului unde aveți birourile pe str. Republicii. Vă 

reamintesc încă o dată foarte clar că noi aici nu am venit și colegii din grupul PSD 

și bănuiesc că și dumneavoastră ar fi trebuit să gândiți la fel, nu am venit în 

această funcție și nu am cerut votul focșănenilor pentru a ne rezolva problemele 

personale, ci pentru a rezolva problemele comunictății.  

Ca să nu mai spun faptul că odată ce se va crea această arteră de legătură 

pe lângă faptul că nu mai poluăm B-dul București, nu mai poluăm până la Cerdac, 

avem posibilitatea mai ales pentru mașinile care colectează gunoiul din zona de 

nord a municipiului să facă și o economie substanțială de carburant prin scurtarea 

drumului și de timp în primul rând. Una este să ocolesc și să aglomerez circulația 

care este extrem de aglomerată în municipiul Focșani cu aceste autogunoiere și 

vedeți ce înseamnă numai dacă se oprește pe o stradă unde este un singur sens 

sau pe dublu sens și se blochează toată circulația numai în perioada în care aceștia 

colectează gunoiul. Nu mai spun faptul că aceste autogunoiere, cu toate că am 

cerut de foarte multe ori celor de la CUP Salubritate, mai au și unele deficiențe, 

mai au si unele defecțiuni, mai curge și ceva gunoi sau mai e un miros sau lichid 

din gunoi.  

De aceea am spus, aceea este o zonă, dacă dumneavoastră credeți că noi 

creând un drum pe care vor merge 40 de autoutilitare, le creăm o facilitate celor 

din PSD, înseamnă că noi nu gândim. Adică eu îi duc mașinile de gunoi în fața 

casei. Eu stau să mă întreb dacă ar fi trecut prin casa fața casei dumneavoastră 

cum ați fi procedat și ce ați fi făcut. Iar dl. Primar de la Golești a venit și a solicitat 

de nenumărate ori pentru că acea stradă a fost reabilitată și vă invit să mergeți pe 

acea stradă, eu am fost și am văzut că au fost anumite situații când asfaltul a fost 

deteriorat din cauza acestor autogunoiere, a tonajului foarte mare. Este o stradă 

îngustă, sunt curbe la 900 și acolo când se face virajul mașina de gunoi trebuie să 

calce foarte mult pe marginea carosabilului și îl strică. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „D-le președinte vă rog să-mi dați 

cuvântul întrucât mi s-a pomenit numele și mi s-au adus niște acuzații.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Nu vi s-a pomenit 

numele, am fost foarte atent, dar vă rog aveți 1 minut la dispoziție.” 

Domnul consilier Costel Bârsan:„D-le Primar după cum am spus în 

repetate rânduri sunteți un mincinos.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „D-le consilier vă rog 

frumos să vă revizuiți limbajul, nu v-a făcut nimeni mincinos pe dumneavoastră, 

vreau să vă revizuiți limbajul, să vorbiți corect dacă puteți să vorbiți, da? Dacă 

nu, atunci încheiem discuția. Multumesc.” 

Domnul consilier Costel Bârsan:„D-le președinte îmi asum ceea ce am 

spus. Deci referitor la această adresă care ni s-a pus nouă că este pentru zgomot 

sau este că se reabilitează străzile? Aici în această adresă care ni se trimite este că 
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se reabilitează străzile. Păi care este adevărul, este zgomot sau că se reabilitează 

străzile?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-le consilier eu vă spun ce 

mi-au spus cetățenii din zonă, ce mi-a spus Primarul din zonă.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „D-le Primar eu nu v-am întrerupt, v-

am ascultat politicos și vă rog să nu mă întrerupeți, da? Această adresă care ne-o 

trimite-ți dumneavoastră la mapă spune că se reabilitează străzile care deja sunt 

reabilitate. Acesta este un lucru. Al doilea … 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și se strică acum d-le 

consilier.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „ Mă lăsați d-le primar să termin? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu vă las pentru că m-ați făcut 

mincinos și nu accept. Sunteți mincinos dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Ba dumneavoastră sunteți. Referitor la 

locul de parcare care tot trageți langa că ….” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu mai aveți ce discuta despre 

locul de parcare, ați venit și ați bătut apa în piuă, pentru locul acela de parcare. 

V-ați dus și ați obținut un fals de la Poliție. Poliția v-a emis un fals.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „D-le Primar mi s-a emis un fals?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, v-a emis un fals, sub 

presiune și sub amenințările dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „D-le Primar s-a dus de mult asta, am 

loc de parcare și nu mă înteresează.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-o să-l mai aveți.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Dumneavoastră nu aveți de ce să vă 

agățați și tot repetați langa, tot timpul o minciună pe care o tot spuneți, da?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am acea autorizație în birou, 

nu am fost de acord să semnez acea autorizație pentru că ați fost la Poliție, ați 

făcut presiuni ca să vi se dea un aviz care dacă ar fi fost pentru altă parcare din 

municipiu Focșani nu s-ar fi dat niciodată.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „D-le Primar ați emis un aviz ilegal și 

veți răspunde pentru ceea ce ați afirmat acum, da? D-le Primar cu locul de parcare 

s-a dus de mult, nu m-a interesat și nu mă mai interesează. Referitor la interesul 

meu în Consiliul Local, v-am spus de atâtea ori, eu nu mi-am adus neamurile și 

prietenii în Consiliul Local, nu le-am dat funcții, nu le-am dat nimic.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc frumos.” 

Se supune la vot proiectul de hotarâre nr. 10 și se aprobă 12 voturi „pentru” 

și  8 „abținere” ale d-nilor consilieri Costel Bârsan, Dan Buzoi, Dumitru Corneliu 

Gheoca, Neculai Tănase, Claudiu Alin Dobre și d-nelor consilier Alina – Ramona 

Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaș și Ana-Maria Dimitriu, devenind hotărârea 

nr. 585. 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Am înțeles ceea ce ați 

spus, timpul a expirat de mult. Puteți vorbi în particular, chiar mă deranjează să 

vă certați în Consiliul Local de fiecare dată.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Poate dl. Primar să lanseze anumite 

acuzații nefondate?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar dumneavoastră aveți 

acuzații fondate d-le consilier? 

Domnul consilier Costel Bârsan: „sunteți un mincinos.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar dumneavoastră aveți 

acuzații fondate? Că este interes PSD, că duc gunoiul în fața casei unui pesedist? 

Atât de tâmpit mă credeți?” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos să 

încetați, am închis această discuție.” 

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

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc d-le președinte, 

aș vrea să-l întreb pe dl. Primar dacă este de acord cu mine că nu doar în preajma 

sărbătorilor trebuie să fim mai buni, cred că în tot restul anului. Și pentru că tot 

trebuie să fim mai buni aș avea o propunere mai ales că îl avem aici pe dl. director 

al Parking SA dl. Statache, că tot a cheltuit aproximativ 50.000 de euro pentru 

rampa persoanelor cu dizabilități de la sediul acestei societăți, trecând pe strada 

Popa Șapcă d-le director poate vedeți un pic diferența între cheltuirea celor 50.000 

euro la dumneavoastră și referitor la faptul că Gradinița nr. 18 de pe str. Popa 

Șapcă are o rampă d-le Primar de carton sau de placaj…. 

 Gândiți-vă că acolo vin sute de copii la grădiniță, părinți și cadre didactice. 

Așa că, haideți să fim un pic mai chibzuiți cu bugetul Municipiului Focșani, că 

sunt banii focșănenilor practic. Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Da, dau cuvântul 

domnului Director Statache”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A. Focșani: 

„Doamna consilier, răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o dvs. a fost dat 

de către domnul Primar acum două luni de zile, la ședința de acum două luni de 

zile. 

Vă ... îmi permit ... sau dacă îmi permiteți, vă împrospătez memoria și o să 

redau ceea ce a spus domnul Primar acum două luni de zile. 

Clădirea în care funcționează Societatea PARKING Focșani S.A. a cărui 

acționar majoritar este Consiliul Local este proprietatea municipalității. Mai face 

parte și din patrimoniul cultural al României și al Județului Vrancea și al 

Municipiului Focșani. Intervenție asupra clădirii nu se poate face decât cu acordul 

Ministerului Culturii. „ Intervenția ... orice intervenție, de orice natură asupra 

clădirii nu o poate face decât proprietarul. Proprietarul în speță, municipalitatea.  

Acea rampă va fi montată și va fi dat ordinul de începerea lucrărilor de 

către municipalitate. PARKING Focșani S.A. se va bucura că poate să dea 

utilizatorilor  cu dizabilități a serviciilor oferite de către PARKING, posibilitatea 

de a folosi acea rampă. 

Credeți-mă, că dacă aș fi avut acești bani  ...”. 
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Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... vă mulțumesc domnule 

Director. Vă rog domnule Primar”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să vă anunț în primul rând 

doamna consilier, două aspecte. 

Unu. Grădinița nr.18 va intra într-un program de reabilitare totală și va avea 

și, inclusiv rampă de acces nouă.  

Am semnat deja contractul de finanțare pentru reabilitarea acestei 

grădinițe.  

Și, doi. Dacă tot ați pomenit de numele acestei grădinițe, deși nu este 

momentul, vreau să propun un moment de reculegere pentru că în aceste zile, de 

fapt ieri, doamna Director Dima Gigea a încetat din viață. 

Doamnele și domnii consilieri țin un moment de reculegere.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Supun la vot proiectul”. 

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

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a  d-nilor consilieri: Dan Buzoi, 

Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase, Dumitru-Corneliu Gheoca, Costel Bîrsan,  

devenind hotărârea nr.586. 

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

aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani în domeniul privat al municipiului Focșani; 

  

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

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a  d-nilor consilieri: Dan Buzoi, 

Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase, Dumitru-Corneliu Gheoca, Costel Bîrsan,  

devenind hotărârea nr. 587. 

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

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

unui teren în suprafață totală de 225,26 mp. situat în Focșani, T. 125, 

P%6580 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord 

SA – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani; 

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

20 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 588. 

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

aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. 

Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 20 înscris în CF 54675-C1-U7 UAT 

Focșani către doamna Bojoaică Roxana Elena;       

D-na consilier Valerica Bojoaică: „Domnule Președinte, vă rog să 

consemnați neparticiparea mea la vot”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Am înțeles. Vă rog 

domnule Secretar”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19  

voturi  „pentru”  și o neparticipare la vot din partea d-nei consilier Valerica 

Bojoaică, devenind hotărârea nr. 589. 

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

aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. 

Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 1 înscris în CF 54675-C1-U1 UAT 

Focșani către domnii Pascu Ion și Pascu Sanda;          

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 590.  

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

aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și 

depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani;      

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Mulțumesc domnule Președinte.  

Voiam să vă spun că, noi nu suntem de acord cu mărirea prețurilor pentru  

gunoiul menajer, și nu înțeleg de ce sunt făcute aceste măriri!  

Nu știu, poate ... poate să ne explice colegul nostru domnul Gongu care  

este director la VRANCEA CURATĂ ... dvs. PSD-ul l-ați pus acolo director, și 

știu că nu a făcut nimic VRANCEA CURATĂ pentru cetățeni.  

Acum, ne mai trezim că ne mai mărește și prețurile la salubritate! 

Deci, mi se pare o chestie care nu este în regulă, da! 

De ce trebuiesc mărite aceste prețuri la salubritate? 

Dacă aveam o groapă de gunoi aici, probabil că nu mai măream prețurile, 

nu, poate la scădeam ... păi ... vă rog frumos să ne explicați, ca să știe tot 

cetățeanul, nu ... chiar vă rog”. 

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

consilier Tănase.  

Dau cuvântul domnului consilier Gongu Emanuel”.  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc domnule Președinte.  

Domnule consilier Tănase, știți ce reprezintă VRANCEA CURATĂ? 

Întrebare, da sau nu?  

Nu, nu, vă rog frumos ... știți ... ca să vă răspund la întrebare trebuie să-mi 

răspundeți.  

Știți ce reprezintă VRANCEA CURATĂ? 

Vă zic eu că nu știți. 

Vorbiți ... ați avut și conferință de presă, vorbiți numai aberații, numai 

prostii vorbiți. 

VRANCEA CURATĂ este o asociație a tuturor Primăriilor din județul 

Vrancea. 

Nu VRANCEA CURATĂ mărește tarifele domnule. 

În caz că nu știți, Guvernul României prin RAMBOR, RAMBOR, fiind 

societatea de consultanță a Guvernului României, a Ministerului Mediului, a făcut 

previziuni, prin care s-au stabilit niște tarife, cresc cu șapte la sută pe an, nu cum 

ați spus dvs., două sute, trei sute la sută, niște aberații. 

Aceste tarife sau taxe ...  se vor stabili ... ceea ce primarii dvs. ai PNL 

stabilesc în aceste momente ... de la întâi ianuarie.  
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Voi lua legătura cu fiecare în parte, din nou, da ... pe ce se va merge, pe 

taxe sau pe tarif. Ei vor stabili, nu VRANCEA CURATĂ domnule. 

Ați ieșit în presă cu niște afirmații despre VRANCEA CURATĂ. 

VRANCEA CURATĂ este o asociație care practic reglementează totul între ei. 

Nu noi facem tarifele, nu noi le stabilim.  

Primăriile, primarii, consilierii  locali, aceia stabilesc, în deplin acord cu 

colectorii de zonă, cu societățile care vor colecta pe fiecare zonă în parte, pe cele 

cinci zone.  

Înțelegeți o dată, nu mai veniți cu prostii în presă.  

Pentru că nu pricepeți. V-am explicat acum. Mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule, dar dvs. de ce luați salariu 

acolo?  

Puteți să ne explicați, să știe tot ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ ... explicați și de ce luați 

salariu ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... de ce, pentru că eu sunt un arbitru 

între aceste primării. Eu sunt director ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... deci dvs. luați salariu ca arbitru, nu 

... deci, focșănenii să știe că domnul Gongu ia salariu ca arbitru la VRANCEA 

CURATĂ ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... vrâncenii ... da, eu iau salariu 

pentru că muncesc.  

Dvs. de ce faceți postări la ora nouă și zece dimineața în timp ce lucrați la 

ARR? 

De ce postați ... asta vă întreb eu pe dvs., dar la dvs. este clar, pe facebook-

ul dvs. aveți postări zilnic ... zilnic sunteți în vacanță ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... că mă urmăriți domnule Gongu. Nu 

ați spus de ce luați salariul acela! Ce faceți dvs. ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... întrebați-vă primarii domnule 

Tănase ... întrebați-vă primarii ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... primarii mi-au spus că ... nu știu ce 

faceți ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... de doi ani de zile ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... primarii mi-au spus că nu știu ce 

faceți ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... domnule consilier ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... nu, nu, nu primarii chiar știu ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ ... domnule consilier 

sunteți knockout, vă rog frumos să vă reveniți, spălați-vă pe ochi. 

Da domnule consilier Bîrsan”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc.  

Referitor la acest proiect, să înțeleg că din toate raportările pe care le-am 

citit noi și care au parvenit în presă, CUP SALUBRITARE este foarte eficient, a 

crescut eficiența, a crescut productivitatea.  
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Cum se poate raporta totuși acest lucru la mărirea prețurilor când, teoretic 

ar trebui să fie invers. Pe măsură ce crește eficiența unui serviciu, ar trebui să 

scadă prețul.  

Ca atare, eu nu voi vota acest proiect. Mulțumesc”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule Primar”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, aveți la mapă în primul rând Raportul de specialitate al Serviciului ... 

Compartiment Guvernanță Corporativă Monitorizare Servicii Comunitare de 

Utilități Publice și ... din cadrul Serviciului Corp Control al Primarului.  

Dacă ați fi citit cu atenție, ați fi găsit toate aceste explicații cu privire la 

majoratrea de tarif, care nu este o majorare semnificativă din punctul meu de 

vedere.  

Dacă ne uităm foarte bine, diferența este de unu virgulă douăzeci și doi de 

lei pe lună pentru o persoană fizică, unu virgulă douăzeci și doi de lei pe lună.  

Iar la stabilirea tarifelor, ar trebui să avem în vedere în primul rând Ordinul 

ANRSC cu privire la acest aspect, Ordonanța nr.74/2018 și bineînțeles toate 

celelalte influențe care ... de creștere a anumitor tarife și prețuri care compun acest 

tarif pe care îl percepe de la cei care au contract, rețineți, care au contract cu CUP 

SALUBRITATE.  

Sunt în continuare ... sunt în continuare cetățeni ai Municipiului Focșani 

care nu au contract cu CUP SALUBRITATE, dar produc gunoi menajer și îl 

aruncă în pubelele altora. Sau îl aruncă la marginea orașului, lăsând și o imagine 

deplorabilă și noi fiind obligați să-l colectăm.  

Dacă citiți doar câteva fraze, și o frază vreau să vă citesc și pe urmă ... nu 

vreau să vă plictisesc foarte mult.  

La stabilirea tarifelor distincte pentru serviciile de salubrizare, colectare, 

transport, sortare și depozitare deșeuri menajere, s-a avut în vedere și creșterea 

cheltuielilor cu munca vie. Creșterea salariului minim pe economie de la 1 

ianuarie 2019, creșterea cheltuielilor materiale, combustibil, lubrefianți, piese de 

schimb.  

Datorită Creșterii frecvenței de colectare, creșterea cheltuililor cu 

amortizarea ... datorită investițiilor efectuate de CUP SALUBRITATE în 2017 și 

2018 ... atenție, aici intervine o chestiune pe care mulți nu au înțeles-o, includerea 

taxei pe economia circulară impusă de OG nr.74/2018, deci .... în valoare de 

treizeci de lei pe tonă deșeuri depozitate pentru anul 2019 ... atenție, pentru 2020 

optzeci de lei pe tonă. Deci, taxa pe economia circulară a crescut de la treizeci de 

lei în 2019 la optzeci de lei pe lună în 2020.  

De asemeni a crescut prețul de depozitare al deșeurilor la TRACON SRL 

Muchia Brăila de la șaizeci și cinci virgulă șaptezeci de lei pe tonă fără TVA, care 

a fost un tarif practicat până la 31 octombrie 2019, la șaptezeci și trei virgulă șapte 

lei pe tonă fără TVA începând cu 1 noiembrie 2019. Deci a fost numai aici o 

creștere de aproximativ optsprezece lei pe tonă doar la depozitare. Luând în calcul 

și taxa pe economia circulară practic, iată că numai de aici putem observa. 

Iar raportat la rentabilitatea CUP SALUBRITATE să știți că, noi chiar ... 

eu, cel puțin vreau să-i mulțumesc domnului Director pentru că, după preluarea 

conducerii acestei societăți a reușit să facă din această societate, o societate 
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rentabilă, și doar vă dau o comparație ca ordin de mărime. Dacă în 2018, fosta 

conducere, sau 2019 fosta conducere a SC CUP SALUBRITATE S.A. Focșani 

realiza reparații străzi în valoare de maximum un milion trei sute, un milion cinci 

sute pe an, anul acesta, sub conducerea domnului director Vulpoiu Adrian, CUP 

SALUBRITATE a realizat reparații de zece milioane cinci sute. Deci, practic de 

zece ori mai mult, și rezultatele s-au văzut. Pentru că nu s-au mai făcut plombări, 

s-a făcut reparații de covoare asfaltice.  

Și nu vreau decât să reamintesc str.Brăilei, ieșirea din municipiul Focșani 

către Brăila și străzile din Cartierul Bahne dacă este să le amintesc doar pe câteva 

dintre acestea care au fost realizate cu un covor asfaltic cu reparații integrale a 

covorului asfaltic.  

De aici crește rentabilitatea societății în principal, nu din faptul că a crescut 

rentabilitatea ... a eficientizat și activitatea de colectare a gunoiului menajer, 

nimic de spus, dar sunt câteva condiții care în continuare ne obligă să facem o 

colectare încă ... nu la standardele europene dar, avem acea strategie cu privire la 

implementarea unei tehnologii moderne de colectare a gunoiului menajer și mai 

ales de colectare selectivă.  

Și îmi doresc ca în scurt timp acea strategie să fi pusă în aplicare. Dar până 

atunci, acestea sunt tarifele. 

Iar ceea ce spunea domnul Director, d-nul consilier local Gongu Emanuel, 

cu privire la alegerea formei, taxa sau tarif. Aici iarăși va trebui să purtăm o 

discuție în cadrul Consiliului Local să vedem care ar fi cea mai avantajoasă formă 

de a încasa contravaloarea acestui serviciu prestat de către operator. Dar până 

atunci mai așteptăm puțin, să vedem în primul rând cum se va finaliza. 

Vreau să spun că, SC CUP SALUBRITATE S.A. Focșani pe de altă parte 

nu prestează servicii doar în municipiul Focșani, de colectare și sortare a 

gunoiului menajer.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Focșani-Golești pentru 

salubritate are în componența sa opt ... nouă ... zece localități în acest moment ... 

zece localități, deci iată, pentru zece localități, CUP SALUBRITATE SA 

realizează această colectare. Și nu este simplu să știți. Vă mulțumesc”. 

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

Primar. Dau cuvântul domnului consilier Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc domnule Președinte de  

ședință.  

Domnule consilier Tănase, am aici un act oficial de la RAMBOR, deci  

societatea ... vă reamintesc ... societatea de consultanță oficială a Ministerului 

Mediului, prin care se vor calcula ... se aduce la cunoștință, se va calcula și în 

funcție de inflație.  

Deci, noi dacă nu funcționăm un an, noi nu știm ce va fi. Practic, primul an 

este de probă. După aceea ... nu că scumpim cu două sute ... nu există așa ceva 

domnule ... nu suntem nici măcar în probă ... nu ... suntem în formare.  

Mulțumim domnului  Braicău că în sfârșit a dat curs proiectului și sper ca 

până la sfârșitul lui ianuarie va face toate actele necesare pentru a da drumul la 

caietele de sarcini. Asta am așteptat până acum, trei ani de zile. 
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Îi mulțumesc domnului Braicău, am făcut zeci de drumuri la dumnealui, 

am vorbit, până la urmă și-a dat seama că trebuie să fie și dumnealui ... da ... deci 

din datele pe care le am aici ... sunt oficiale, se arată că tariful va crește undeva, 

cu un leu pe an la ... în mediul urban și undeva ... șaptezeci de bani, șaizeci de 

bani la rural.  

Nu cu trei sute la sută sau alte aberații. Nu.  

Vă mulțumesc! Sper că ați înțeles de data asta că ”Vrancea Curată” nu face 

tarife. Da? Și până vin operatorii ... în funcție de gradul de reciclare, că dacă 

cetățenii vin la noi... pe urban stăm bine. Pe rural stăm foarte rău la reciclare. 

Dacă cetățenii nu reciclează, tarifele vor fi cele mai mari sau taxele. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, 

domnule consilier! Dau cuvântul domnului consilier. Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Vă mulțumesc! Domnule președinte, 

domnule Primar, stimați colegi, nu trebuie să ne legăm de colegul nostru, domnul 

Gongu de la Vrancea Curată, că n-avem de ce. Noi vorbim de municipiul Focșani, 

da? Face parte, dar deocamdată vorbim despre ceea ce este aici, da? Din câte a 

spus domnul Primar... Foarte bine, mă bucur că a crescut foarte mult 

eficientizarea CUP Salubritate, deci ați avut numai cuvinte de laudă de când s-a 

schimbat conducerea. Dar voiam să întreb și eu, dacă dânsul, adică actualul 

director asfaltează mai mult, asfaltează mai mult pentru că i se dă mai mult nu ... 

că a cerut dânsul sau care-i problema? Păi era acea stație de asfaltare, aceiași 

oameni, nu înțeleg. Păi înainte nu funcționa? Sau cum? Păi eu asta întreb. Că 

dumneavoastră acum spuneți nu era, dar acum este.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul director... domnul 

consilier, vreau să evit să intru în polemică cu dumneavoastră și să nu-mi mai 

amintesc de noul dumneavoastră coleg, domnul Profiroiu, coleg de partid. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Dar nu, nu intru în polemică cu 

dumneavoastră, cu nimeni. Eu spuneam așa... Pe urmă tot o vină... nu-i a 

dumneavoastră sau este a dumneavoastră sau știu eu, Vrancea Curată probabil, 

nu știu, nu pot să-l trag de mânecă pe colegul meu. Este vorba de groapa de gunoi 

a județului. Dacă n-am duce în altă parte și am duce la noi, cred că ar fi mai ieftin. 

Iarăși nu depinde de noi. Nu depinde de dumneavoastră, dar este încă un element 

care ar trebui luat în seamă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Tocmai ce v-a spus domnul 

consilier Gongu, proiectul ”Vrancea Curată” , sistemul integrat de management 

al deșeurilor nu a putut fi implementat din cauza opoziției distructive făcute de 

anumiți primari, care s-au opus să pună la dispoziția proiectului suprafețele de 

teren necesare pentru construirea platformelor de colectare selectivă în comunele 
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dumnealor. Nefiind construite aceste platforme, nu s-a putut scoate la licitație nici 

serviciul de colectare și sortare și nici serviciul de gestionare a gropii de gunoi 

modernizate și care este funcțională în acest moment la Haret.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Deși este funcțională, dar n-a funcționat 

din cauza unui primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-a funcționat pentru că 

proiectul prevede acest lucru. Trebuie scos la licitație în momentul în care, ceea 

ce spunea domnul consilier Gongu, trebuie făcut caiet de sarcini. După terminarea 

acestei infrastructuri, da? Prin caietul de sarcini se scoate la licitație colectarea, 

sortarea și depozitarea. Toate trei sunt interdependente. Nu putea să scoată 

depozitarea fără să aibă colectare și sortare. Așa a fost proiectul. Și proiectul este 

lansat din 2009. De când? 2008-2009. Trei ani de zile. Consiliul Județean Vrancea 

a trebuit să se judece cu primarii, cu primăriile, care au refuzat să pună la 

dispoziție aceste suprafețe . Trei ani de zile. Este o întârzire fantastică. Din cauza 

acestor opoziții au suferit toți cetățenii județului Vrancea, inclusiv ai  

municipiului Focșani.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Nu-i adevărat. Domnul Primar, vă 

contrazic. Dacă e vorba de domnul primar Braicău, haideți să vă spun o mică 

chestie. Deci domnul primar Braicău a dat niște locuri de depozitare. Dar n-au 

fost acceptate de Consiliul Județean. Asta este cu totul altă poveste.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Le-au dat la Râmnicu 

Sărat.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Nu-i adevărat. Le-a dat la marginea 

localităților, nu în mijlocul localităților, cum a vrut altcineva.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, le-a dat în 

afara, le-a dat în extravilan, le-a dat domnule și le-a dat pe toate grămadă și le-a 

dat după ce a fost obligat prin hotărâre judecătorească, până atunci a refuzat să le 

dea.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Le-a dat încă de anul trecut, din primăvară. 

Nu mai spuneți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Și unde le-a dat? Le-a dat 

în extravilan.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Domnule, dar le-a dat?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vedeați un bătrân din comuna 

Ciorăști care ar putea să ducă gunoiul selectiv?” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Da, dar nu știți că, comuna Ciorăști are...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Cunosc foarte bine comuna 

Ciorăști.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Are companie care strânge gunoiul de la 

oameni și-l duce acolo.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Și noi avem compania 

noastră care strânge gunoiul.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Păi nu, stați puțin. Și atunci care era 

problema Consiliului Județean sau a gropii de gunoi că nu putea să funcționeze 

din cauza asta? Deci este fals.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-ați înțeles.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Am înțeles.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Bine. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Bine. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Referitor la acest 

proiect, țin să-i aduc aminte domnului Primar, că domnul Profiroiu, în repetate 

rânduri, domnului Profiroiu i s-au ridicat, hai să spunem așa, a fost lăudat pentru 

ceea ce a făcut dânsul, și ne aducem foarte bine aminte la vechiul sediu al 

Primăriei, vechea sală de ședințe când au avut loc asemenea laude la adresa 

dânsului. Eu personal îl apreciez foarte mult, nu spun că nu-l apreciez pe domnul 

Vulpoiu, Doamne ferește, dar domnul Profiroiu a făcut treabă bună și a lăsat ceva 

în urmă, în urma dânsului. Referitor la gunoaie, vreau să vă spun că măturatul 

trotuarelor și al străzilor... cui aparține această sarcină? Pentru că nu prea sunt 

măturate. Nu sunt măturate. Și o să spuneți iarăși că am eu ceva și așa mai departe. 

O să vă aduc personal, domnul Primar, o dată dacă vreți să mergeți cu mine să vă 

arat cum se ... Păi dumneavoastră sunteți rău din fire. N-are ce să vă mai facă. 

Sunteți înveninat din fire. Altă chestiune.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog să căutați să 

încheiați!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Altă chestiune. În timpul nopții, 

Focșaniul este înecat în fum. Nu știu dacă ați observat, și găselnița că vezi 

Doamne câteva case fac focul cu lemne și că de acolo vine fumul, este 

copilărească. Eu suspectez că la vechea groapă de gunoi se dă foc la gunoaie. Este 

o susupiciune. Nu am dovezi. Dar o asemenea cantitate de fum, care acoperă în 

întregime Focșaniul nu poate să vină de la câteva sobe. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Dau cuvântul 

domnului director ca să vă lămurească. Domnul Adrian Vulpoiu. Mulțumesc!” 

Domnul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani: 

„Bună ziua! Domnule consilier, pentru a ridica fumul de care spuneți 

dumneavoastră, vă invit oricând la sediul companiei unde avem un sistem video, 

care funcționează non-stop, înregistrează 24 de ore din 24 de ore și dacă 

dumneavoastră depistați fum la groapa de gunoi sau vreo altă activitate de genul 

ăsta, eu îmi prezint demisia în fața dumneavoastră. Mulțumesc!” 
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 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Vulpoiu, dacă îmi permiteți? 

Dacă eu o să vă convoc la orice oră din zi sau din noapte, mergem împreună?” 

Domnul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani: 

„Categoric.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Buzoi, vă 

rog! Scurt.” 

 Domnul consilier Dan Buzoi: „Foarte scurt. Domnule Primar, am o 

propunere pentru dumneavoastră, pentru a elimina chestia aceasta cu oamenii 

care plătesc sau nu plătesc. Nu putem să sau nu puteți dumneavoastră, noi 

împreună, deci trebuie să găsim o soluție ca această plată a gunoiului s-o 

transformăm într-o taxă pe care s-o plătească toți cetățenii care plătesc taxele și 

impozitele la Primărie? Mă gândesc că este o soluție foarte bună pentru a colecta 

de la toată lumea. Așa cum se întâmplă în alte orașe. Deci se poate face lucrul 

acesta? Eu vă dau exemplu de la Brăila, unde locuiau părinții mei și plătindu-le 

impozitele anuale, am constatat că este această taxă de salubritate. Se poate face 

și la noi așa ceva? Și atunci am eliminat din start oamenii care nu plătesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se poate face. Tocmai ce 

discutam și ceea ce vă spuneam că va trebui la un moment dat să luăm o decizie. 

Dacă vom utiliza în continuare această metodă de încasare a contravalorii 

gunoiului pe bază de tarif încasat cu factură și chitanță de la fiecare cetățean în 

parte, care se află și este societate comercială, care se află în contract cu CUP 

Salubritate sau taxa pe care va trebui s-o colectăm noi. Însă taxa pe care noi o 

colectăm trebuie să vă gândiți, că la noi gradul de colectare este undeva de 85%.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Păi tocmai la asta mă gândeam și eu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este un grad de colectare de 

85%, însă va trebui de fiecare dată ca operatorul să ne vireze nouă, adică să ne 

factureze nouă, Primăriei și Primăria să facă plata. De obicei acest lucru 

funcționează și cum spuneți și dumneavoastră, și-n alte localități. Numai că atunci 

nu se va mai... trebuie găsită modalitatea în care să facem un echilibru perfect 

între cantitatea colectată și taxa respectivă. Va trebui să stabilim foarte clar cum 

vom face. 

Noi în acest moment... Vă reamintesc, avem acea taxă penalizatoare doar 

pentru cei care nu au contract încheiat cu CUP Salubritate, însă și aici este o 

întreagă discuție. Pentru că ne este, la acest moment, foarte greu să-i identificăm 

pe toți cei care nu au încheiat contract, pentru că unii refuză să declare câți 

membri au în familie, câți locuiesc într-o locuință și așa mai departe. Și ne este 

destul de dificil să facem acest lucru. Probabil că în viitor vom ajunge la această 

taxă. Da, este o idee care trebuie discutată, ceea ce vă spuneam mai devreme. Vă 

mulțumesc!” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: „Vă mulțumesc și eu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, dacă-mi permiteți 

să adaug două cuvinte? Trebuie gândită bine și această taxă pentru că sunt 

proprietăți sau dacă vreți cetățeni, care nu locuiesc în Focșani. Au un apartament, 

au două, locuiesc în străinătate sau în alte localități și ei nu produc gunoi. Deci o 

taxă de asemenea anvergură impusă în impozitul pe locuință, nu știu dacă este 

chiar corectă. Trebuie bine gândită. Eventual o dezbatere publică, în care cetățenii 

să-și spună părerea.  

Păi persoana nu locuiește, domnule viceprimar. Locuiește la Roma. 

Locuiește în Amsterdam. Păi și când vine o dată acasă plătește gunoi pentru un 

an întreg?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți că nu mai 

avem de ce să discutăm.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vedeți? Și aici este o chestiune care 

trebuie gândită.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Corect. Cei care au 

plecat, să vedem ce facem cu domniile lor. Supunem la vot proiectul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă-mi permiteți? Eu în 

momentul în care am venit cu acel proiect, ”taxă de habitat”, care includea 

recuperarea serviciilor, inclusiv de salubritate și salubritate stradală și iluminat 

public și a tuturor serviciilor, vă reamintesc că ați fost total împotrivă. Era          

bine-venită și renunțam la tariful practicat de CUP Salubritate și mergeam pe o 

taxă unică și respectam toate condițiile impuse de toate legile privind 

reglementarea serviciilor publice. Am numit-o taxă de habitat. Puteam s-o numim 

taxă de salubritate. Puteam s-o numim cum doriți dumneavoastră. Da? Și era cea 

mai benefică, din punctul meu de vedere și nu mai era niciun fel de problemă. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă ați aruncat semințele, domnule 

Primar!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „A făcut-o ca să 

înțeleagă lumea. Dar mă rog, nu mai contează.” 

Dacă sunt discuții? 

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

cu 12 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu 

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

Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  

următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona devenind hotărârea nr. 591. 
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Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

509/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

rog domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Referitor la acest proiect, 

vreau să v-aduc aminte sau să prezint dacă vreți… eu am primit la mine la birou 

și în cutia poștală o înștiințare în care sunt avertizat că pe timpul iernii sunt obligat 

ca pe trotuarul din fața locuinței sau biroului meu să dau zăpada sau gheața.  

Ceea ce mi se pare discutabil, dar eu ca și persoană o fac în fiecare iarnă, 

indiferent dacă mi se spune sau nu. Cel puțin în fața locuinței mele. Și stau și vă 

întreb. Dacă toți cetățenii Focșaniului procedează în acest fel, ca urmare  acelei 

adrese, în care spune că suntem pasibili și de amendă, dacă nu procedăm în acest 

fel, dacă nu curățăm trotuarul, cu ce mai avem noi în apropiere, se pune întrebarea 

în felul următor. De ce mai sunt trecute aici servicii de deszăpezire pe trotuare? 

Dacă trotuarele trebuie curățate de cetățeni?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc! Nu-i 

peste tot același lucru. Nu putem să generalizăm. Bun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și există o hotărâre de 

Consiliu Local, în acest sens, aprobată de foarte mult timp, în care se stipulează 

foarte clar că cetățenii și agenții economici au obligația să-și facă deszăpezirea în 

fața locuinței și-n fața sediului unde își desfășoară activitatea.” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi. Mă scuzați... există...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă asta înseamnă că nu 

toate trotuarele...” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier, unii 

sunt plecați, sunt oameni bătrâni. Nu poți să le spui acum... Nu putem generaliza.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu sunt de acord. Păi 

dacă noi cetățenii rămași facem curățenie și deszăpezim...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu facem peste tot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Faceți în Piața Unirii? Sunt 

trotuare în Piața Unirii? Faceți dumneavoastră în Grădina Publică?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, sunt de acord. Sunt 

anumite situații...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În fața școlilor faceți 

dumneavoastră?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi și cum știți dumneavoastră că acest 

tarif...da? Este perceput, să spunem ilegal. CUP-ul percepe niște bani sau 
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încasează niște bani pe un trotuar, de exemplu pe care l-am curățat eu. Cine știe 

de exemplu sau cine poate să spună că trotuarul... haideți domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem comisii care verifică 

suprafețele de carosabil și trotuar deszăpezite.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Adică eu de fiecare dată când curăț 

trotuarul... nu este perceput ca și tarif? Deci CUP-ul nu încasează bani de pe 

suprafața trotuarului, domnule Primar? Cui spuneți dumneavoastră?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Ia haideți să ne 

lămurească domnul director Vulpoiu, ca să nu mai avem astfel de discuții.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și-n stradă domnul consilier? Și-n 

stradă dacă puneți mintea la cap, puneți mintea la contribuție. Nu cred. Deci aici 

în stradă spune că este tarif pentru mașină, care dă zăpada. Acela este rolul ei și 

se tarifează.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier, 

haideți să-l ascultăm pe domnul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pe trotuar dacă... că noi suntem 

obligați. Nu este normal ca cineva să ia bani pentru asta. Da? Dacă nu prestează 

acea muncă. Mulțumesc!” 

Domnul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani: 

„Îmi permiteți să vă răspund? Există o comisie din partea D.D.S.P., fiindcă ea 

este cea care administrează străzile din municipiul Focșani și în momentul în care 

noi ca și societate, CUP Salubritate, nu intervenim pe tronson de drum, nu ni se 

decontează acel tronson. Zilnic există astfel de procese-verbale, pot fi verificate 

în două moduri atât în formă scrisă, cât și în formă electronică, după GPS-uri, 

după traseu, după inspectorii care-și fac activitatea atât pe timp de zi, cât și pe 

timp de noapte și vă invit împreună cu mine oricând doriți, să mergem împreună 

să facem o verificare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Vulpoiu, am o rugăminte la 

dumneavoastră.” 

Domnul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani: 

„Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru iarna ce a trecut, să-mi puneți, 

dacă este posibil, la dispoziție acele procese-verbale referitoare la strada Piața 

Victoriei.” 

Domnul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani: 

„Nu știu să vă răspund acum , fiindcă... Îmi permiteți să vă răspund?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru că eu întotdeauna mi-am dat 

zăpada din fața casei și vreau să știu dacă acolo s-a perceput de către 

dumneavoastră un tarif sau nu.” 

Domnul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani: 
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„Vă pot răspunde într-un singur mod. Mergem împreună la arhivă. Nu activam la 

CUP Salubritate.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, nu mergem împreună. Avem timp 

de arhive? Dumneavoastră dați dispoziție cui trebuie și acel cineva, căruia îi dați 

dumneavoastră dispoziție, scoate acele procese-verbale. Mergem împreună să 

căutăm în arhivă? Altceva n-avem ce face?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Au fost verificate de Curtea 

de Conturi aceste deconturi și aceste situații de lucrări și aceste procese verbale 

de control al modului cum s-a desfășurat deszăpezirea și nu numai, și măturatul 

stradal și nu au fost constatate deficiențe, așa că dumneavoatră nu aveți 

competență legală să verificați aceste activități. Dacă vă interesează cine v-a 

deszăpezit în fața casei, vă zic eu, CUP Salubritate v-a deszăpezit.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu, domnule Primar, mi-am deszăpezit 

singur.” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Bun… am înțeles, 

haideți că avem niște discuții inutile la ora asta…” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius 

Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  următorilor domni consilieri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, 

Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina 

Ramona, devenind hotărârea nr. 592.  

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 18 al 

ordinii 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 2020; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier Radu Nițu... 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Avem un amendament de făcut aici, în 

anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, anul fiscal 

2020, au fost indentificate situația la paginile 3 și 4 unde în coloana cu valorile 

aplicabile în anul fiscal 2019, la nivelul Municipiului Focșani au fost trecute 

eronat valorile din coloana cu nivelul din legea nr. 227/2015, astfel încât au fost 

indexate cu inflația sumele din legea 227/2015 și nu cele aplicate la nivelul local 

al anului 2019, care diferă de cele din lege, fiind indexate cu rata inflației, astfel, 

la punctul 2, impozit teren extravilan arabil- nivelul impozitul taxe prevăzut în 

proiect pentru anul 2020 - 52 lei/ ha, nivelul impozit taxe corect indexat pentru 

anul 2020 - 53 lei/ha. La punctul 5, impozit teren extravilan vie perod, alta decât 

cea prevăzută la nr. 5/1- 58 lei/ha, 59/2020 - ha. La punctul 6 impozit teren 

extravilan vie perod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6/1 59 lei/ ha, 60 pentru 

anul 2020/ ha. De asemeneni, la pagina 10 s-a trecut în colana cu valorile 
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aplicabile în anul fiscal 2019, la punctul 8 suma de 3.615,, valoare corectă a taxei 

autorizației desfășurare activitate economică pentru baruri, restaurante, cu o 

suprafață mai mare de 501 mp, aplicabile la nivelul Municipiului Focșani în anul 

2019 fiind de 5.000 lei astfel că valoarea indexată pentru 2020 devine 5.230 lei, 

în loc de 3.781 lei. Cam asta este amendamentul...” 

Ce ați spus? Am zis că punem... și dumneavoastră vorbiți aici... la comisie 

nu ați spus nimic... vorbiți discuții ca să prelungim ședința la infinit... da, vă 

mulțumesc.  

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Bun, domnul consilier 

Gheoca, vă rog.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Da, mulțumesc, domnule 

președinte. Din cuprinsul acestui proiect de hotărâre 99% cred că din taxele și 

impozite au fost majorate... am înțeles obligativitatea indexării cu rata inflației de 

4,6 cu procentul, o să vin un pic în contradicție cu domnul consilier Nițu că o să 

vreau să formulez și eu un amendament și coroborat cu Codul fiscal și poate dacă 

vă aduceți aminte anul trecut am avut și un proiect, o inițiativă de proiect de 

hotărâre în acest sens, astfel că la art 475 al. 3 la pagina 11, domnul secretar, v-

aș ruga dacă... taxa pentru eliberare vizare anuală autorizații privind desfășurarea 

activității de alimentație cod 561 restaurante, 565 baruri și 932 alte activități să 

rămână prețurile sau tarifele... sau taxele percepute pentru anul fiscal 2019. Ăsta 

ar fi unu....și al doilea... la art. 486, domnule secretar, dumneavoastră notați acolo, 

la taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență v-aș ruga 

să fie o zi lucrătoare nu 3 și pentru autorizarea de contruire în regim de urgență o 

zi lucrătoare nu 3, de asemenea cuantumul să fie, să rămână tot 250 și nu  500. 

Mulțumesc. Domnule consilier, eu...” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Știți care e problema, 

la chestiile astea se mai și răspune și dacă le dai voie așa, se întâmplă niște 

nenorociri... nu și le mai asumă nimeni după aceea... într-o zi dacă au venit 10 

proiecte sau 20 s-a închis biroul... bun...” 

Se supun la vot amendamentele domnului consilier Gheoca și nu se aprobă 

cu 12 abțineri din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius 

Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 voturi pentru din partea  următorilor domni 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi 

Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea 

Alina Ramona. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu și se aprobă 

cu 12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga 

Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  următorilor domni 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi 

Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea 

Alina Ramona. 
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Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 în integralitatea lui 

și se aprobă cu 12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu 

Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai 

Petruț, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  

următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 593.  

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Mai dați-mi un pic voie... 

până la urmă, la pagina 17, la taxa pentru eliberare certificat de urbanism și 

autorizație de construire la una e trecut 3 la una e 5, dincoace în preambulul 

proiectului sunt 5 zile... care rămâne până la urmă? Deci la art. 486 de la pg. 16, 

da... de fapt mergeți la 17 că-i... nu știu cum le aveți. Deci la certificatul de 

urbanism e 3 zile și autorizația de contruire e 5 zile, bun și în față aici în preambul 

dacă nu am greșit eu scrie 5 cu 5... de asta.. rămân 3 cu 5 sau? Bun, deci... am 

înțeles. Deci o să rămână 3 cu 5 zile, da?” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Da, da.” 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 19 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public 

de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului 

public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Bîrsan. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc frumos. Țin să reafirm 

poziția mea referitor la parcările de pe carosabil... nu este normal și nu este 

nicăieri în lume posibil și normal ca pe un carosabil să tragi niște dungi și să 

închiriezi locuri de parcare. Acele locuri de parcare de pe carosabil al trebui să 

fie lăsate libere, aleatoriu ca fiecare să-și poată parca mașina în momentul când 

merge în vizită la cineva, când merge la un magazin... am mai spus-o și dau un 

exemplu la sud, dacă vreți să mergeți la un magazin, efectiv nu ai unde parca 

mașina... de asemenea, dacă vrei să mergi în vizită la o anumită persoană după 

ora 15, 16, 17, nu poți parca mașina nicăieri... nu e normal, nu e posibil ca tot 

Focșaniul să fie liniat și taxat și duci banii la Parking, nu se poate așa ceva, 

Focșaniul până la urmă aparține focșănenilor, nu aparține Parkingului... lăsați-ne 

orașul în pace... taxați locuri de parcare, amenajați locuri de parcare de sine 

stătătoare, sau distincte și atunci nimeni nu are nimic împotrivă, dar nu mai taxați 

carosabilul, lăsați carosabilul liber! Mulumesc.” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc domnule 

consilier. Să știți că apropo de mersul în vizită, uite dintr-un anumit punct de 

vedere ca să fac așa ca o glumă, pe lângă faptul că invit cetățenii să meargă cu 

taxiul, mai evităm și niște accidente, pentru că acolo se mai servește un șpriț și se 

pleacă după aceea pe 2 cărări, se zice... se dau viteji că sunt buni la șofat și fac 

accidente... de exemplu, mai deunăzi a murit cineva pe trecere de pietoni... așa ca 
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o glumă.. dumneavoastră domnule Tănase, chiar nu aveți calitatea de atâta timp 

v-am monitorizat. Poftiți, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, multumesc. Domnule 

consilier, achiesez la ideea dumneavoastră, dar atunci... haideți să facem altceva, 

să aplicăm la sânge codul rutier, unde spune foarte clar că pe carosabil nu se poate 

staționa sau parca și atunci vom fi obligați toți cetățenii Municipiului Focșani să 

parcăm doar în parcările strict amenajat.  

Vreți să vă reamintesc de fiecare dată că în acest moment Municipiul 

Focșani înregistrează 42000 de autovehicule, iar locurile de parcare amenajate 

existene în adminstrarea SC Parking e de 10.800 de locuri de parcare?! Împărțiți 

dumneavoastră locurile de parcare la numărul de autovehicule, vedeți ce medie 

vă iese. Noi am venit cu ideea și nu este ideea mea, este o idee patentată, dacă ați 

mers oriunde în lumea asta civilizată ați văzut că nu puteți parca absolut nicăieri 

fără să plătiți. Da? Vorbim în Cluj, eu îmi amintesc că în anumite orașe și din țară 

și din străinătate a trebui să caut loc de parcare și a trebuit să plătesc de fiecare 

dată. Nu a fost nici o dată... dar culmea este, știți acasă noi vrem ca să beneficiem 

de toate aceste servicii, că suntem locuitori ai Municipiului Focșani și să nu 

plătim... iar când mergem în afară nu obiectăm. Vă dau un singur exemplu, în 

București pentru 5 minute în parcarea din față de la Atenee Palace eu am plătit 

10 lei. Domnilor, 10 lei am plătit pentru 5 minute și nici nu m-am dat jos din 

mașină. Am stat în mașină de am așteptat pe cineva, da? Și am plătit 10 lei doar 

ca să intru și să ies în locul ăla că nu găseam în altă parte unde să parchez... deci, 

trebuie să înțelegem cu toții că avem foarte multe solicitări din partea cetățenilor, 

vor să aibă siguranța locului de parcare. S-au înmulțit exponențial mașinile și 

atunci când vin acasă, mai ales dacă au un program când nu termină serviciul la 

ora 16.30-17... și ajung mai târziu, la ore târzii din noapte, nu mai găsesc niciun 

loc de parcare, dacă s-ar lăsa așa aleatoriu... eu cred că acest serviciu și mai ales 

prin faptul că noi am identificat cât mai multe locuri de parcare inclusiv crearea 

acestor locuri pe carosabil, le-a dat posibilitatea multor cetățeni să aibă siguranța 

locului de parcare indiferent de ora la care vin sau pleacă.  

Este un serviciu pe care noi îl oferim și în continuare ne străduim să găsim 

soluții. Vă dau clar exemplu... avem acum  în derulare licitația pentru amenajarea 

unui parcări supra și subterane vizavi de Electrica, pe strada Leopoldina Bălănuță 

îi spune adresa acolo, toată lumea o știe de strada Independenței, da? Este o zonă 

și nu numai zona respectivă, sunt foarte multe zone unde noi vrem să construim 

locuri de parcare, dar trebuie să înțelegeți că sistematizarea Municipiului Focșani 

a fost făcută în 1975-1976-1980, în anii respectivi când media autovehiculelor 

era calcuată astfel... 2 autovehicule la 10 familii, acum o familie are 2 

autovehicule în medie... deci lucrurile s-au schimbat, nu avem, dacă am avea 

suprafețe suficiente de parcări între blocuri, am da la toată lumea parcarea să fie 

gratuită, dar nu există așa ceva... vreți să vă reamintesc că sunt țări din lume unde 

nu îți dă voie să cumperi și să înmatriculezi o mașină fără să ai dovadă că ai loc 

de parcare?! Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dacă-mi perminteți, domnule Primar, 

o remarcă... având în vedere că dumneavoastră ați afirmat, sunt 40 și ceva de mii 

de autoturisme în Focșani și doar 10.000 locuri de parcare... indiferent de situație, 
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că aceste locuri de parcare se vor plăti sau închiria și se vor plăti sau nu se vor 

închiria sau nu se vor plăti, diferența de 30.000 oricum vor rămâne fără loc de 

parcare, logic, da? Bun... dar în măsura în care dumneavostră, toate acele străzi 

le delimitați și închiriați locurile de parcare, acele locuri de parcare, de exemplu 

sâmbăta și dumminica, dacă respectivul cetățean pleacă la țară sau pleacă nu știu, 

se plimbă în altă parte, acele locuri vor rămâne goale pentru că nimeni nu-și va 

parca mașina acolo. Ba nu, pentru că nu are voie, că vine Poliția Locală și ridică 

mașina, da? În acest context...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, se practică niște 

chestiuni simple...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Domnule Primar, dați-mi voie, eu aș 

sugera în felul următor: lăsați, delimitați locuri de parcare să știe fiecare ce loc 

ocupă și lăsați-le libere. În felul acesta cei care pleacă vor lăsa un loc pentru cei 

care vin și așa mai departe. Va fi o situație mai dinamică. Tot timpul cineva va 

ocupa un loc acolo va avea unde să parcheze altfel tot timpul cineva va ofta va 

trece și nu va putea parca acolo. Din dorința sau de a alerga după bani pentru 

Parking nu se poate să ocupăm tot Focșaniul și să plătim la Parking locuri de 

parcare.  

Repet, amenajați o parcare cum ați spus vis-a-vis de Electrica. Foarte bine 

faceți. Amenajați alte parcări, nu știu, găsim soluții, dar lăsați carosabilul liber 

pentru cei care vor să parcheze, care nu au locuri de parcare închiriate. Asta este 

părerea mea. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am introdus, sau urmează să 

introducem un regulament, o modificare de regulament privind amenajarea 

urbanistică în Municipiu, pentru că și aici mai este o mare problemă, foarte mulți 

locuitori din Municipiu care dețin casă, curte și cu toate acestea parchează mașina 

în fața casei, pe trotuar sau pe carosabil.  

Și vom introduce, de fapt, vom supune dezbaterii o modificare prin care, 

pe de o parte să-i oblige pe toți cei care au locuințe să-și parcheze mașina în curte, 

care au case să-și parcheze mașina în curte, iar pe de altă parte, noile case care 

vor fi construite vor trebui, așa cum am impus condiții pentru noile blocuri de 

locuințe și pentru casele noi construite să aibă cel puțin două sau trei locuri de 

parcare amenjate în curte astfel încât să nu mai fim nevoiți de fiecare dată, și vă 

dau exemple n, unde sunt case de locuit, au curte și își lasă mașina în fața porții 

ocupând carosabil, ocupând trotuar, stânjenind atât circulația rutieră cât și 

circulația pietonilor. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule Primar. Supunem la vot proiectul. Mai aveți un amendament?” 

Domnul consilier Dobre Claudiu-Alin: „Având în vedere că pe tronsonul 

aflat pe strada Marea a Unirii între intersecția cu strada Aurora și intersecția cu 

str. Ion Basgan în acest moment se practică un tarif la oră, între orele 8 și 21 și 
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faptul că cererile pentru parcare de reședință a locatarilor din str. Aurora și Ion 

Basgan depășesc oferta existentă, vă propun modificarea taxării în regim mixt în 

vederea închirierii locurilor de parcare de reședință pentru persoane fizice, 

respectiv contracte închiriere pentru persoane juridice, între orele 17 și 8 

dimineața...Putem să scoatem persoanele juridice, nici o problemă, persoane 

fizice.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun, dacă mai sunt și 

alte discuții? ” 

Domnul consilier Dobre Claudiu-Alin: „Doar pentru persoane fizice.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Să vă mai explic o chestiune. 

După ce am discutat în comisie și recunosc că trebuia să vă spun imediat, au venit 

colegii și mi-au arătat în Regulament. Deci, în regulament există trei categorii de 

parcări, parcări mixte ceea ce propuneți dumneavoastră acum, parcări de 

reședință și parcări cu plată. 

Dacă în acest moment, aici rămâne la latitudinea dumneavoastră, dacă în 

acest moment adoptăm această modificare, va trebui să gândim o modificare în 

ansamblu pe toate parcările din Municipiul Focșani, pentru că acest regulament 

este aplicabil în tot Municipiul Focșani, nu pe anumite străzi, iar Paking-ul are 

libertatea de a alege tipul de taxare practicat, adică dacă este taxare mixtă, dacă 

este taxare de reședință sau dacă este taxare cu plată. 

Deci, până în acest moment nu există nicio stradă stabilită printr-o hotărâre 

de consiliu local în care să se spună clar, domnule, pe strada asta se aplică tariful 

mixt sau se aplică tarif pentru parcarea cu plată sau tarif pentru parcare de 

reședință. 

Dacă dumneavoastră doriți acest lucru, și este și recomandarea mea către SC 

Parking, pentru străzile pe care le-ați propus dumneavoastră, sunt perfect de acord 

ca să practice tariful mixt,  dar asta nu înseamnă că va trebui să facă obiectul unei 

hotărâri de consiliu local.  

Înțelegeți ce spun? Atunci ar trebui să mergem să stabilim, aici în consiliul 

local, pe fiecare stradă, ce tip de tarif se aplică, tarif mixt, reședință.  

Vom face o adresă din partea dumneavoastră, a consiliului local și din 

partea mea, mă alătur și eu inițiativei dumneavoastră, să le solicităm celor de la 

Parking ca pe zona respectivă să fie utilizat acest tip de tarif, tariful mixt, ca să 

nu apară o hotărâre de Consiliu local, că în acest moment va trebui să reluăm, să 

luăm la analizat ficare străduță în parte aici în Consiliul local și să stabiliți 

dumneavoastră care va fi tipul de tarif aplicat.  

Dacă doriți chestiunea asta, va trebui să vorbim cu colegii de la patrimoniu 

și împreună cu Parking să ne punem toți la o masă să analizăm și să vedem pe 

fiecare stradă în parte care tip de tarif trebuie aplicat.  
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Și va trebui să facem o altă hotărâre prin care să modificăm regulamentul 

de organizare și funcționare a SC Parking, care trebuie să stea pe site și așa mai 

departe.  

Eu zic, că cel mai bine ar fi, și domnul director aici Statache sunt convins 

că este în asentimentul nostru, facem o adresă din partea Consiliului Local și a 

mea, a Primăriei Municipiului Focșani prin care le recomandăm, îi rugăm, ca pe 

acea stradă să practice tariful mixt. Începând cu 1 ianuarie 2020.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Putem face ca și un 

experiment pilot. Încercăm pe străzile astea. Vedem dacă funcționează, e în 

regulă și continuăm, dacă nu, ne oprim aici și atunci putem lua în considerare 

amendamentul domnului consilier ca și experiment pilot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Da. Mă repet. Noi putem face 

o adresă și rog colegii să întocmească această adresă. Bine. Mulțumesc.” 

 Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Atunci mai rămâne 

amendamentul? Sau nu?” 

Domnul consilier Dobre Claudiu-Alin: „Facem adresă. ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Bine domnule 

consilier. Bun. Supunem la vot proiectul. ” 

Se supune la vot proiectul și cum 19 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga 

Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona 

și o abținere din partea domnului consilier Costel Bîrsan proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 594. 

Se prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

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

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare. Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul consilier Radu Nițu: Aici avem un amendament, s-a spus și la 

comisie, art. 1 se modifică în sensul că în lista de prezență, la punctul 20, la 

membrii cu drept de vot, se înlocuiește membrul supleant, domnul Ioniță Petrică, 

cu domnul Cucu Lucian.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 
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Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  următorilor 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi 

Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea 

Alina Ramona. 

Se spune la vot proiectul în integralitatea lui și se aprobă cu 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  următorilor consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, 

devenind hotărârea nr. 595. 

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

aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării 

unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani. 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și se aprobă cu 12 voturi pentru 

din partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 

Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind 

hotărârea nr. 596. 

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

alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului 

Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2020. Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă aveți propuneri. 

Vă rog domnule consilier Dobre.” 

Domnul consilier Dobre Alin Claudiu: „Grupul consilierilor PNL îl 

propune pe domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Grupul PSD, dacă îmi 

permiteți, îl propune pe domnul consilier Nistoroiu Alexandru.” 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Dobre și cu 8 voturi pentru 

din partea din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan 

Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona și 12 abțineri din partea  

următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai 
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Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu 

Emanuel, nu se aprobă. 

Se supune la vot propunerea a doua și se aprobă cu 12 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 

Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea  următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona 

 Se supune la vot proiectul nr. 22 și se aprobă cu 20 voturi pentru din partea 

următorilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu 

Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi 

Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea 

Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 597. 

Se prezintă proiectul de hotărîre privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul 

Focșani, pentru anul școlar 2020-2021. Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Am o observație de făcut. 

În raport scrie în felul următor: rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de 

stat cu personalitate juridică și mai jos avem o înșiruire de grădinițe, școli 

gimnaziale.  

Păi, din câte știu eu învățământul preuniversitar este învățământul care 

precede învățământul universitar. Ce treabă are grădinița la învățământul 

preuniversitar? Asta nu am înțeles. De ce grădinița la învățământ preuniversitar? 

Poate să-mi explice cineva? Este preuniversitar doamnă, de ce nu scriem 

predoctorat. Hai domnule terminați. Preuniversitar, uitați-vă în DEX ce spune. 

Domnule nu este nicio glumă, grădinița este învățământ preșcolar. Aici 

scrie preuniversitar, deci învâțământul preuniversitar, domnule... intră și grădinița 

în învățământul preuniversitar? Ei atunci îmi cer scuze dacă e așa, dar știți ce cred 

eu? Întâmplător m-am uitat în DEX, domnule Mersoiu mai citiți și dumneavoastră 

DEX-ul, învățământul preuniversitar e care precede ...domnilor încă o dată vă 

spun... tare sunteți veseli, domnule Mersoiu uitați-vă în DEX și vedeți ce 

înseamnă preuniversitar și după aia râdeți. Ia citiți dumneavoastră în DEX și 

vedeți ce înseamnă preuniversitar. Am citit tot. Nu mă fac de râs, vă faceți 

dumneavoastră de râs domnilor, habar nu aveți de un cuvânt. Scrie preuniversitar. 

Definiția e de învățământ preuniversitar? Bun Dacă așa considerați. Mulțumesc.” 



42 
 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă va lămuri doamna 

Pamfil ca să nu mai avem discuții. Eu am zis că ați glumit.” 

Doamna Daniela Pamfil- inspector Serviciul Corp de Control al 

Primarului – Compartimentul învățământ, tineret: „Legea învățământului de 

bază este legea nr. 1 și aici este prevăzut și învățământul antepreșcolar, preșcolar, 

învățământul gimnazial, învățământul liceal, ba intră și postliceal, avem la sfârșit 

o școală postliceală. Deci aceasta cuprinde învâtământul preuniversitar de stat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Învățământul liceal și postliceal sunt de 

acord este preuniversitar. Dar grădinița la învățământ preuniversitar? 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Haideți, lăsați-o 

glumă. Domnule consilier, citiți tot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Să înțeleg că dumneavoastră, 

încă o dată, faceți dovada că nu aveți aici preșcolarul făcut, nu aveți aici 7 ani 

făcuți deloc, nici acasă, nici la o unitate de învățământ.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, eu cred că 

dumneavoastră nu aveți cei 7 ani de acasă. Nu i-ați avut dumneavoastră, domnule 

Primar, v-am spus eu dumneavoastră.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „ Gata domnule 

consilier. Haideți …” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Să fim mai buni. Da?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „ Haideți să fim mai 

buni. Ne-ați amuzat. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, dacă 

dumneavoastră întrebați pe orice cetățean de pe stradă, de unde vreți 

dumneavoastră, dacă grădinița se încadrează la preunivesitar...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „ S-ar putea să am 

surprize Am văzut că și domnul Tănase a rămas așa, puțin oripilat. Gata. Să 

supunem la vot, a fost ca o glumă, am luat- o ca atare.” 

Se supune la vot și cu 20 de voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

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

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

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, proiectul 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 598. 

Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea 

efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru 

acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin 

extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin 
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Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Vă rog să consemnați că nu 

particip la vot.” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 19 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona și o 

neparticiparea din partea domnului consilier Alexandru Nistoroiu, proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 599. 

Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.540/2019 privind aprobarea 

efectuării investiției prin parteneriat pentru obiectivul de investiție: 

Extindere rețea de distribuție gaze naturale în Cartierul Mândrești, 

Municipiul Focșani, județul Vrancea Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Vă rog să consemnați că nu 

particip la vot.” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 19 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius-Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona și o 

neparticiparea din partea domnului consilier Alexandru Nistoroiu, proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 600. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă urez un călduros 

La mulți ani. Să fiți sănătoți, să ne vedem sănătoși la anul și poate mai buni. La 

mulți ani tuturor! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sărbători fericite și La mulți 

ani și din partea mea și a colegilor noștri! 

Doamnelor și domnilor consilieri vreau să vă adresez o invitație, vineri la 

ora 13 vom face așa o întâlnire cu colegii din aparatul de specialitate al Primăriei 

la Ansamblul folcloric Țara Vrancei, la Balada și vă invităm dacă doriți să 

participați, să tragem așa o concluzie după un an de muncă și împliniri, 

neîmpliniri, realizări și nerealizări. Eu sper că balanța înclină în favoarea 

realizărilor.  
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Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în cursul acestui an, pentru 

Municipiul Focșani, pentru focșăneni și sper eu că în anul 2020, deși va fi un an 

foarte încărcat din punct de vedere electoral, să ne confruntăm doar cu proiecte 

utile pentru cei care au speranțe și așteptări din partea noastră. 

Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc Sărbători fericite și un An Nou plin 

de realizări. Vă mulțumesc!” 
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Mihai Nedelcu                                       MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
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