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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 22.12.2020 

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

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

Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Dăscălescu Cristina – șef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

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

agricultură; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Carmen Ghiuţă – şef  Serviciul Juridic Contencios; 

 d-nul  Paul Niagu – inspector Serviciul Corp de Control; 

 d-na Lucica Chiriac – director economic S.C. ENET S.A. Focșani; 

 d-na Cristina Stoica – administrator public al municipiului Focşani; 

 d-na Carmen Grosu – director economic. 

 

  

În sală sunt prezenţi 10 consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina-

Ramona, Marcu Livia-Silvia, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, iar în 

mediul online este prezent domnul consilier Nedelcu Mihai, domnul consilier 

Ungureanu Daniel şi doamna consilier Tătaru Alexandra. 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană  

„Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 22.12.2020, ședintă 

Consiliului Local Municipal ce a fost convocată prin dispoziția nr. 1895/ 18.12.2020, 

emisă de către Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vă 

aduc la cunoştinţă că la ora 14, când  a fost programată şedinţa comisiei de buget şi 

administraţie publică, din 11 membri prezenţi au fost prezenţi doar 5, asta înseamnă 

că şedinţa nu a putut să-şi desfăşoare activitatea, pe cale de consecinţă proiectul care 

viza aprobarea  taxelor de la Piaţă şi Rectificarea  bugetară vizând suma  de  

6.170.000 lei, cu destinaţie către ENET, nu pot fi dezbătute la şedinţa de astăzi. În 

aceste condiţii trebuie să mai fac precizarea, datorită faptului că ultima şedinţă s-a 

desfăşurat pe parcursul a peste 8 ore, colegii mei nu au reuşit să prelucreze 

informaţiile stocate şi să redacteze procesul-verbal. Mă văd în imposibilitatea de a-l 
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supune la vot. La prima şedinţă se va întâmpla acest lucru. Îmi cer scuze pentru 

această inadvertenţă, dar asta este realitatea. Vă dau cuvântul, domnule preşedinte de 

şedinţă pentru a prelua şedinţa de astăzi. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Mulţumesc şi eu! Bună ziua! 

Întrucât ordinea, proiectele de pe ordinea de zi nu au fost avizate de comisii, din lipsă 

de cvorum, declar şedinţa închisă! Cu această ocazie vreau să urez Sărbători cu Bine, 

La Mulţi Ani la toată lumea şi să ne vedem sănătoşi în Noul An! Domnule Primar, vă 

rog! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, s-a întâmplat să trăim şi 

această zi, după 22 decembrie când în mod normal ar trebui să serbăm, să 

comemorăm, de fapt nu să serbăm, să comemorăm memoria martirilor căzuţi în 

Revoluţia din 1989, când acei oameni au ieşit cu un mare crez, că vom avea libertate, 

că vom avea o democraţie corect înţeleasă şi că vom şti să luptăm pentru binele 

nostru, pentru a face copiilor noştri un viitor mai bun, am totala dezgustare şi 

neplăcere, să observ că cineva care consideră că deţine adevărul absolut, cel care mai 

deunăzi dădea cu toporul în lemne, să arate  cum îngrijeşte, cum are grijă de cetăţenii 

de la ţară, ca să le asigure căldura în casă, astăzi le dă ordin colegilor mei din PSD, să 

nu participe la această şedinţă pentru a aproba alocarea de sume, de fapt a aproba 

înregistrarea în Bugetul Municipiului Focşani, sumele alocate de Guvernul PNL 

pentru continuarea activităţii S.C. ENET S.A., care asigură căldura în Municipiul 

Focşani. Este vorba despre proaspătul reales deputat, Nicuşor Halici, actualmente 

preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene Vrancea PSD. Îi cer public, pe această 

cale şi în acest moment, demisia din această funcţie pe care n-o merită! Nu poţi să te 

baţi cu pumnul în piept, cu o lună în urmă, să spui că vrei binele vrâncenilor şi al 

focşănenilor şi astăzi să nu-i laşi pe consilierii locali să vină la şedinţă, să voteze 

pentru căldura focşănenilor în primul rând. De ce? Pentru că nu s-au înţeles politic la 

alegerea viceprimarilor. Am nevoie de activitate în Primărie, nu de dezbinare! Dacă 

aşa se consideră că se va face politică, de către această Organizaţie Judeţeană, eu mă 

dezic de această Organizaţie Judeţeană! Nu mă dezic de PSD, PSD la nivel naţional 

este un partid puternic! S-a dovedit că în Vrancea nu mai există PSD şi vreau să spun 

cu toată tăria! 

Mai mult decât atât, s-au supărat Măriile Sale, care conduc destinele 

Organizaţiei Judeţene, că am luat decizia să facem curăţenie la Administraţia Pieţelor 

S.A. Focşani. Spun pentru a înţelege toată lumea, în contractul de mandat al 

directorului actual de la Administraţia Pieţelor există o clauză pe care am descoperit-o 

de curând, care îmi dă senzaţia că Administraţia Pieţelor se transformă în moşia unora 

care au ajuns vremelnic pe acele funcţii. E o clauză pe care n-am mai întâlnit-o 

niciodată, nici într-un contract şi o spun cu tărie şi o spun cu dovezi clare.  

E o clauză prin care se prevede că dacă actualul director nu va mai fi director, 

din varii motive, Administraţia Pieţelor  va fi obligată  să-i asigure, pe o perioadă 

nedeterminată, un loc de muncă conform pregătiriii sale profesionale. Este o clauză în 

contract. Solicit pe această cale C.A al Administraţia Pieţelor S.A. Focşani să sisteze 

concursul de ocupare al postului  de director şi de organizare în mod transparent, fără 

a avea contracte părtinitoare şi cu clauze ascunse. De asemenea astăzi pe ordinea de zi 
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era un proiect de hotărâre cu privire la activitatea Administraţiei Pieţelor, pentru 

faptul că vrem să spargem  gaşca de mafioţi din Administraţia Pieţelor. Iată au primit 

ordin de la acelaşi deputat Halici, preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene 

Vrancea PSD să nu se prezinte astăzi la şedinţă, ca focşănenii să decidă. Eu încă o 

dată vă mulţumesc pentru că m-ați învestit  cu încredere astfel încât să fiu din nou    

aici, pe acest scaun şi jur că voi lupta indiferent de culoarea politică a celui care vrea 

să facă rău focşănenilor. Vă mulţumesc şi stimaţi consilieri, dat fiind faptul că anul 

încă nu s-a terminat, ştiu că intrăm în perioada sărbătorilor, voi fi nevoit să mai 

convoc încă o şedinţă a Consiliului Local, pentru a nu pierde, repet, suma alocată de 

Guvernul PNL pentru continuitatea  serviciului de încălzire centralizată a populaţiei, 

indiferent cât de contestat este acest sistem. Sunt bani de care au nevoie în această 

perioadă de criză, orice leu este binevenit. Domnilor, dacă şi la pomană suntem 

proşti, înseamnă că nu mai avem ce căuta aici. Vă mulţumesc! ” 

Domnul Președinte de ședință Costel Bîrsan: ”Vă mulţumim şi noi, domnule 

Primar. Bună ziua, la revedere! ” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL GENERAL AL 
            Bîrsan Costel                                               MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Eduard-Marian Corhană 

 

 

 

 

        ÎNTOCMIT,  
           Laura Tiron   


