
1 

 

          ROMÂNIA 

   JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 23.03.2020 

 

              Astăzi, data de mai sus, la sediul Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, 

din bdul. Unirii nr. 36, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Alina Iordăchescu – inspector Resurse umane, managementul calităţii; 

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

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Cristian  Roşca – inspector Birou urmărire, încasare și executare silită; 

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

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

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

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor; 

 d-na Paula Mândru – inspector Serviciul Administrarea domeniului public şi privat, 

publicitate; 

 d-na Gabriela Stegărescu – inspector Compartiment Fond Locativ; 

 

 

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

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de obținere a vizei anuale pentru anul 

2020 prevăzut la art. 4 alin. (4) dinAnexa la HotărâreaConsiliului local al 

municipiuluiFocșani nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a 

activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului 

Focşani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre pentru suspendarea taxelor de urgență stabilite în baza Hotărârii  

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 593/2019 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 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 55/2020 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvență din  unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 154/2018 privind acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 2000 

lei/familie, pentru tinerii care se căsătoresc;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” județul 

Vrancea, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție: 

„Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 3 înscris în CF 51896-C1-U1 UAT Focșani 

și a boxei înscrisă în CF51896-C1-U8 UAT Focșani către domnii Tudorache Manuel 

Carol și Tudorache Lenuța;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 12 înscris în CF 51903-C1-U40 UAT Focșani 

și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U37 UAT Focșani către domnii Hagiu Marian și 

Hagiu Ioana;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă totală de 10,00 mp situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, bl. 10, judeţul 

Vrancea, T. 98, P. %5344 ce aparține domeniului privat al municipiului Focşani către 

doamna Giurgea Mioara;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

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

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public Creșe din municipiul Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

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

privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana,  

Buzoi Dan, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 5 

(cinci) titulari de repartiții pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței 

nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana,  

Buzoi Dan, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie 

domnului Iosofache Vasile, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, consilier local Drumea Alina Ramona 

 

16. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului locl al 

municipiului Focșani nr. 290/2017 pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare a localităților 

Focșani și Golești județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de iluminat public 

în municipiul Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor 

Consiliului local în acest domeniu;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliiului local 

al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei 
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Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. Informarea nr. 29908/18.03.2020 privind contestația împotriva Hotărârii 

Consiliului local nr. 513/2019 privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere 

strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr. cad. 61185, 61186, 50039, 

51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp;  

 
 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană deschide ședința 

extraordinară din data de 23.03.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 

225/20.03.2020, emisă de către primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin 

Misăilă. Vă comunic faptul că absentează doamna consilier Drumea Alina, domnul 

consilier Nedelcu Mihai, domnul consilier Filimon Ionuţ. În sală sunt prezenți 18 

consilieri municipali, apreciez că este îndeplinită condiţia prevăzută de  art. 137, alin.1  

din Ordonanţa de Urgenţă 57.  Am redactat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 

13.03.2020, şedinţă care a avut un singur punct pe ordinea de zi, respectiv alocarea sumei 

de 56,000 de lei pentru persoanele aflate în carantină. Am sintetizat materialul sau cele 

discutate într-un material pe care vi l-am trimis în format electronic. Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proces-verbal? Vă rog, doamna consilier!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuţei: ”Mulţumesc, domnule secretar, vă rog să 

luaţi act de faptul că nu voi participa la vot, având în vedere lipsa mea de la acea şedinţă 

extraordinară. Vă mulţumesc!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Am luat act, vă 

mulţumesc! Dacă alte observaţii nu mai sunt, vă rog, domnule consilier Gheoca. Voiaţi 

să spuneţi ceva? V-aţi răzgândit, în regulă. Supun la vot acest proces verbal. 

   

Se supune la vot procesul-verbal din data de 13.03.2020 şi se aprobă cu 17 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Lupu 

Cătălina, Bojoaică Valerica, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela 

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

Bîrsan. 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Vă mulţumesc, dau 

cuvântul domnului preşedinte de şedinţă pentru a vă prezenta ordinea de zi.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Bună ziua! Mulţumesc, 

domnule secretar. Bună ziua domnule Primar, stimaţi consilieri, stimaţi invitaţi! Bine aţi 

venit la şedinţă! Dacă sunt discuţii pe marginea ordinii de zi? Vă rog, domnule Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulțumesc, domnule preşedinte de şedinţă. 

Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri! Pentru şedinţa de astăzi mai propun 2 

proiecte suplimentare: 

 

1. proiect de hotărâre privind alocarea, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2020, a sumei de 75,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor 

aflate în nevoie socială; 

2. proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

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

572/2019; 

Mulțumesc!” 

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Mulţumesc! Dacă mai 

sunt şi alte discuţii? Vă rog, domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vă mulţumesc şi înainte de a începe şedinţa 

aş vrea să vă adresez câteva cuvinte, să fac un apel către dumneavoastră consilierii, către 

domnul Primar, ca în această perioadă, care ne afectează pe toţi, afectează toţi cetăţenii 

Municipiului Focşani, dacă e să ne referim numai la Municipiul Focşani, să evităm, să 

evitaţi politizările, disputele astea politice fără rost, pentru că focşănenii  se uită cu toţii  

spre noi, oamenii sunt înfricoşaţi de ce se întâmplă astăzi şi au nevoie ca noi să fim, să 

dăm dovadă de mai multă unitate, însă vă rog încă o dată, să evităm politizările fără niciun 

rost, că de multe ori sunt discuţii fără rost, o politizare şi mai ales din partea unora care 

ar trebui să tacă. Nu dau niciun nume, încă o dată vă rog să evităm aceste politizări. 

Cetăţenii Municipiului Focşani se uită către noi. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Mulțumesc! Vă rog, 

doamna consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc! Domnule Primar, da, 

într-adevăr ne-am întâlnit astăzi, ştim bine că această şedinţă  trebuia să aibă loc undeva 

vineri, pentru că la 13:30 vineri am fost sunați pentru a ne prezenta la ora 15 şi din păcate 

nu a fost în timp util, ca toţi, să fie cvorum şi să se desfăşoare şedinţa Consiliului Local, 

dar voiam să vă spun că nu ştiu dacă ştiaţi, din 16 martie, există la art. 50 din anexa 1, 

nr.1, la Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie, prin care se constată că 

prin mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente şi legale, în 

funcţie de specificul fiecărei unităţi, subdiviziune admnistrativ teritorială.  Art. 50 spune 

aşa “ pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor 

lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat pe cât posibil contactul 

direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor de  electronice de comunicare”.  
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Deci cumva noi astăzi am fi putut totuși, ţinând cont că trebuia vineri să ne fi 

întâlnit, se putea până astăzi, până, să se pună la dispoziţie o cale de acest gen, ca să nu 

fim totuși astăzi aici. Deci cum, practic la nivel central, s-a luat măsura de a vota de la 

distanţă, cred că puteam şi noi să facem astăzi. E adevărat, pe ordinea de zi a venit un 

proiect în sensul acesta, dar pentru şedinţele viitoare. Deci astăzi s-ar fi putut ţine şedinţa 

online. Mulţumesc!” 

 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Fără votul dumneavoastră şi fără a se aproba 

acest proiect de modificare al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local, nu se putea face acest lucru. Acolo este doar un temei legal în baza căruia putem 

face astăzi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”E din 16 martie, domnule 

Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Din 16 martie, astăzi…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Suntem în 23 astăzi, o săptămâna 

distanţa…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am aşteptat şi noi mult timp nişte măsuri ferme, 

nu recomandări, din partea Guvernului, pentru a limita răspândirea acestei epidemii şi au 

venit foarte târziu. Cred că nu este un sacrificiu atât de mare pentru noi să venim astăzi 

aici pentru a lua nişte măsuri în sprijinul cetăţenilor Municipiului Focşani. Dacă 

considerați că este prea târziu, vă mulţumesc şi puteţi să vă retrageţi, dacă consideraţi 

ca... Eu am luat şi această măsură de a organiza tocmai aici în sala Ansamblului Folcloric 

„Ţara Vrancei” pentru că era spaţiul cel mai potrivit, am redus la maximum posibil  

participarea celor care ar fi trebuit să fie astăzi prezenţi. Vedeţi că este fără public, este 

fără reprezentanţi mass-media, doar un singur reprezentant al mass-media, care transmite 

online, pentru a vedea cetăţenii ce se întâmplă aici.  

Vedeţi că am pus la dispoziţie, atât măşti, mănuşi, am respectat recomandările 

medicilor, de a păstra o distanţă corespunzătoare și recomand în continuare şi repet, 

pentru că trebuie să fie cineva în linia întâi,  şi eu sunt în linia întâi şi vă rog să fiţi alături 

de noi în linia întâi, să muncim pentru binele focşănenilor. Într-adevăr este o măsură care 

se va, dacă veţi fi de acord cu această propunere a mea, de a completa Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local, o să căutăm mijloacele tehnice necesare, 

să putem avea şedinţele în online. Vă mulţumesc!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Dacă îmi permiteţi câteva 

cuvinte. Trebuie spus că există discuţii, pe care le-am purtat, din momentul apariţiei 

Decretului 195, susţin şi astăzi şi acum, că şedinţa Consiliului Local nu se putea face 

decât în prezenţa fizică a consilierilor locali, chiar dacă Decretul dispune reducerea pe 

cât posibil a activităţilor, nicidecum desfăşurarea şedinţelor de Consiliu Local în varianta 

online, pentru că prezenţa fizică o cere imperativ, Codul Administrativ. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule secretar, dumneavoastră 

sunteţi secretarul UAT-ului şi ştiţi foarte bine, da, că şedinţele, da, din plenul Camerei 

Deputaţilor şi  a Senatului, s-a ţinut efectiv, s-au ţinut aceste şedinţe în online. Cum adică 



7 

 

dumneavoastră  nu puteţi? Adică la nivel central, unde sunt sute de parlamentari, au putut 

vota de acasă şi dumneavoastră spuneţi că noi nu putem vota, o mână de oameni şi suntem 

în linia întâi, e adevărat.  Dacă îmi daţi voie, deciziile se pot lua şi de acasă, ideea este că 

autorităţile au spus-o ferm, da, pentru toţi cetăţenii României, ”rămâneţi cât mai mult în 

izolare socială”. Asta nu înseamnă că noi suntem în linia întâi, nu putem la rândul nostru 

să ieşim acum pe stradă, până acasă, să infectăm 10 oameni, dacă Doamne Fereşte, aici 

este riscul acestui virus. Despre asta este vorba, de a proteja cetăţenii, nu că suntem în 

linia întâi şi arătăm că noi suntem eroi şi că vai ce facem noi aici. Asta este greşit.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Doamna consilier, 

eroismul…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Este o abordare destul de 

greşită…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Eroismul pe care 

dumneavoastră îl vedeţi, trebuie cenzurat, în ceea ce înseamnă prevederile legale. Trebuie 

să înţelegeţi.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Astea sunt prevederile legale, de o 

săptămână, de o săptămână, domnule secretar…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Nimic nu impune, în acest 

Decret 195, imperativ, ca şedinţele locale, ale Consiliilor Locale sau Judeţene, după caz, 

să se ţină într-o altă formulă, decât în maniera prezenţei fizice.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dar cum vreţi să fie impusă, să fie 

armata aici, cu arma lângă militari…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”V-am argumentat de ce 

am insistat ca această şedinţă să se desfăşoare în condiţii de securitate maximă, cu privire 

la fiecare participant…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu este securitate maximă. 

Securitate maximă este izolarea socială pe care ne-o repetă autorităţile, de la decretarea 

stării de urgenţă.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Doamna consilier, chiar i-

am spus domnului Primar, că nu voi contrasemna hotărârile care se adoptă în format 

online, în condiţiile în care nu există un regulament modificat în acest sens şi mă opresc!” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci, nici decretul Președintelui nu este 

pentru dvs. suprem, să înțeleg? 

 Adică dvs. așteptați … dvs. sunteți cel care nu vreți să dați semnătura pentru așa 

ceva …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „ 

Este libertatea Secretarului Unității Administrativ Teritoriale să contrasemneze, sau nu, 

actele administrative adoptate prin care se încalcă legea”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „Adică aveți libertatea să … cetățenii 

municipiului Focșani”. 

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

„Nu, am libertatea să nu contrasemnez ceea ce mi se pare nelegal doamnă. 
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Și cred că ar trebui să ne oprim, să înțelegem situația pentru că … eu nu vă acuz 

că nu înțelegeți, sau ceea ce interpretați dvs, interpretați în mod eronat. 

Decretul la care faceți vorbire, folosește sintagma, pe cât posibil. Dacă ar fi venit 

cu o precizare, că Ordonanța de Urgență nr.57 se modifică într-un fel sau altul eram de 

acord. Este libertatea Consiliului Local  …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… știați despre el, da …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „ 

... știam doamna consilier …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ …mă bucur că spuneți că știați. 

Mulțumesc”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „ 

Și eu vă mulțumesc.  

Eu cred că discutăm … discuțiile sunt sterile. Există varianta modificării 

regulamentului Consiliului Local, sunt demersuri făcute cu operatorii de telefonie mobilă, 

sunt discuții purtate de către domnul Primar cu cei de la STS prin care se pot pune la 

dispoziția acestui mic parlament pentru ne ajuta, pentru transmisiuni doar cu varianta 

audio, nu și video și probabil o să facem ceva în sensul acesta.  

Nu suntem singura localitate preocupată de această problemă doamna consilier. 

Dar trebuie …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … domnule Secretar, vă rog frumos să 

încetați.  

Ideea este că trebuie să fiți model, despre asta este vorba, nu că sunteți singur, găsiți 

motiv acum să pozați în victimă”. 

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

„Haideți să intrăm în ordinea de zi pentru că discuțiile sunt sterile și …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … domnule Secretar, art.50, spune așa: pe 

durata stării de urgență autoritățile administrației publice … domnule consilier, este vorba 

de viața oamenilor … aici nu vorbim …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… mergeți acasă domnișoară”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aici nu facem politică … domnule, este 

vorba de un decret al Președintelui României. Dvs. nu sunteți mai presus de acest decret, 

da, și nici domnul Secretar. 

Spune așa: pe durata stării de urgență autoritățile administrației publice centrale și 

locale vor lua măsuri pentru organizarea activității, astfel încât să fie evitat pe cât posibil 

contactul direct …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „ 

… asta v-am și spus doamna consilier …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… inclusiv prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare. 

Când luați aceste măsuri ? El fiind din 16 martie, eu vă întreb?  

Abia astăzi le luăm  măsurile, da , după o săptămână de la acest decret, pentru că 

Secretarul nu-și asumă semnătura”. 
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„Doamnă, dar, dvs. vă asumați să votați ceea ce este împotriva legii ?”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă decretul este împotriva legii”. 

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

„Nu, vă întreb pe dvs. ca persoană. Dvs. v-ați asuma să votați împotriva legii ? Se pare 

că votăm …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, îmi permiteți să răspund eu la 

această întrebare?”. 

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

„Vă rog”.  

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Noi indiferent cum am votat, că am votat pentru, 

că am votat împotrivă, sau ne-am abținut, suntem dați în judecată. Altfel ce am putea 

spune. Cum vreți dvs. să votăm sau să ne exprimăm noi votul fără să pățim nimic de la 

dvs.”. 

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

„Domnule consilier, dvs. apreciați că acțiunea pe care a intentat-o Primarul Municipiului 

și Secretarul Municipiului are o legătură cu ceea ce se desfășoară în ședința Consiliului 

Local?”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Nu, nu are legătură …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „ 

… atunci de ce faceți o trimitere domnule …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… pentru că dvs. ați pus o întrebare da, și eu vă 

pun o altă întrebare … vă răspund cu o altă întrebare.  

Cum se poate vota ca să nu fim dați în judecată, ca toate cele ...”. 

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

„… sunt aici să veghez domnule consilier, să nu facem greșeli domnule consilier”.  

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Păi, cum să votăm domnule Secretar?”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „ 

Păi, faptul că sunteți aici … haideți să ne oprim.  

Dacă apreciați că este ședința nelegală, sau nestatutară sau convocată împotriva 

legii sunteți liberi să nu participați domnule, dacă credeți că va invitat cineva împotrivă 

legii. 

De ce nu uzitați de acest drept?  

Considerați că acest art. 50 din Decretul 195 nu vi se aplică … Nu, nu, eu vă spun 

că această ședință este legală. Că numărul de 18, este mai mare decât 11 și se poate 

desfășura această ședință, cu privire la cvorum. Cu privire la vot, este treaba dvs. 

domnilor consilieri și doamnelor consilieri. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Pot să vă spun doar atât, că am avut și 

avem în continuare foarte multe discuții pe această temă. Suntem două grupuri … o dată 

cu primarii din cadrul Asociației Municipiilor și o dată și cu primarii municipii reședință 

de județ și președinți de consilii județene, și vreau să vă spun că aceeași problemă au 

avut-o toți, pentru că acea prevedere este cu caracter general, nu vine să modifice, 

imperativ prevederea legală din Codul Administrativ. 
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Dacă se vroia să se facă un lucru foarte bine pus la punct din punct de vedere legal, 

se dădea o Ordonanță de Urgență la propunerea Ministrului Lucrărilor Publice și 

Administrației, dar este în izolare, privind modificarea Codului Administrativ. Ori 

modificarea Codului Administrativ trebuia făcută la nivel național și să se spună foarte 

clar, se modifică articolul x care prevede modul de organizare a Consiliului Local și de 

susținerea ședintelor Consiliului Local. Ori noi, fiecare ne-am dat cu presupusul. Ceea ce 

a încolțit până la urmă ca soluție legală este tocmai acest proiect de hotărâre pe care vi l-

am propus astăzi da, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local. 

Repet, acea prevedere din Decretul Președintelui României este cu privire la 

autoritățile publice locale, să ia măsuri. Măsura este în primul rând să adoptăm o hotărâre 

de modificare a regulamentului. Fără această hotărâre nu se poate ține nici o altă ședință 

on-line. Vă mulțumesc”. 

   Preşedintele de şedinţă d-nul  Alexandru Nistoroiu: „Da, mulțumesc. 

Dacă mai sunt și alte discuții? 

Dacă nu, supunem la vot suplimentarea ordinii de zi”. 

 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se  aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se  aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

 

  
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020;  

  

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Alexandru Nistoroiu: „Dacă sunt discuții. 

Vă rog domnule Viceprimar”. 

D-nul consilier Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc.  

Am și eu un amendament la acest proiect și anume: ca urmare a solicitării Direcției 

de Sănătate Publică Vrancea se propune: repartizarea din fondul de rezervă aflat la 

dispoziția Consiliului Local a sumei de patruzeci și opt mii lei în bugetul propriu al 

Serviciului Voluntat pentru Situații de Urgență pentru achiziția unei hote bacteriologice 

cu masă suport în sumă de patruzeci și cinci mii lei și a unei combine frigorifice pentru 

reactivi, în valoare de trei mii lei. Vă mulțumesc”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Alexandru Nistoroiu: „Dacă mai sunt și alte 

discuții ?  

Vă rog domnule Primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Voiam să vă spun că această sumă, 

această solicitare a venit în urma discuțiile purtate cu domnul director de la Direcția de 

Sănătate Publică Vrancea și trebuie să aduc la cunoștința tuturor cetățenilor municipiului 

Focșani și al județului Vrancea că Direcția de Sănătate Publică este în procedură de a 

achiziționa un aparat de testare pentru coronavirus, însă aparatul mai avea ca dotări 

necesare aceste două obiecte pe care trebuie să le achiziționăm noi, de fapt, ne-am oferit 

noi să le achiziționăm, pentru că, chiar dacă era luat ca atare, nu putea fi utilizat fără 
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aceste două obiecte de inventar foarte importante, de fapt mijloc fix și obiecte de inventar: 

hotă bacteriologică plus masă suport și o combină frigorifică pentru reactivi.  

Sperăm să fie achiziționate cât mai repede și să putem să o utilizăm pentru că în 

această perioadă avem nevoie maximă și trebuie să ne mobilizăm cu toții. Vă 

mulțumesc”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Alexandru Nistoroiu: „Da, mulțumesc. 

Dacă mai sunt și alte discuții ?  

Vă rog domnule ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în combina frigorifică se țin reactivii 

iar Direcția de Sănătate Publică nu avea fondurile necesare pentru această achiziție iar 

hota bacteriologică, probabil este o componentă a laboratorului în care se fac aceste 

testări”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „Domnule Primar, dragi consilieri, pentru 

că tot suntem la buget, mă gândeam să identificăm împreună o soluție de a sprijini și 

Spitalul Sfântul Pantelimon chiar dacă este la Ministerul Sănătății. Chiar nu contează 

managerul … este anchetat, sau cine este în Consiliul de Administrație și dacă ajungem 

acolo.  

Acum se desfășoară această pandemie, o să avem nevoie cu toții, să găsim o 

posibilitate, prin care din bugetul Primăriei să putem sprijini Spitalul, chiar putem să o 

votăm on-line, în următoarele zile … o donație practic, că nu știu dacă altfel am putea 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …așteptăm propuneri concrete, să 

vedem, solicitări …”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ … păi …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… donații în ce sens, să le dăm bani?”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ Eventual”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Explicați, mai concret, ce să …”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „… păi, asta …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în ce constă …”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ … împreună că găsim soluții ca să-i 

sprijinim. Ori că donăm materiale necesare medicilor, ori că donăm bani. Cumva trebuie 

să sprijinim Spitalul acesta ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ce pot să vă spun, este faptul că, în 

această perioadă, chiar astăzi am fost și am verificat stadiul lucrărilor la Reabilitarea 

Dispensarului din Sud, am rugat constructorii ca până la sfârșitul acestei săptămâni, cel 

târziu,  săptămâna viitoare să fie finalizate lucrările, și acea clădire o putem pune la 

dispoziție pentru a gestiona această situație, organelor competente. Dar pentru a dota sau 

pentru a aproviziona Spitalul Județean Sfântul Pantelimon Focșani cu produse, sau cu 

materiale, sau cu materii prime, noi nu putem decât … nu știu … să facem … nu avem 

calea legală să …”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „… donații …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… donații nu există între două instituții 

publice, facem doar transfer cu titlu gratuit a unor bunuri, nu știu dacă se pot aloca alte 

sume.  

Doamna director ne poate spune mai multe”. 

Doamna Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică: „Se poate 

o cofinanțare pe o anumită activitate. Este exact ceea ce facem și cu aceste două mijloace 

fixe. Le achiziționăm noi și le punem la dispoziția Spitalului prin Direcția de Asistență 

Publică, ceva de genul ăsta. Se poate face dacă se identifică clar necesitatea, pe baza unui 

contract de cofinanțare și bineînțeles trebuie identificată sursa de finanțare. Adică trebuie 

tăiate de la alt... trebuie diminuate sumele la alte activități și redistribuite cu această 

destinație. Deocamdată nu avem nicio solicitare de la Spital. Solicitarea a venit de la 

Direcția de Sănătate Publică chiar astăzi pentru cele două componente ale acelui laborator 

și i-am dat curs.” 

Domnul consilier Alin Claudiu Dobre: „Păi totuși hai să nu așteptăm solicitări 

de la Spital pentru că nu mai este timp. Dacă se poate și puteți identifica dumneavoastră, 

aparatul tehnic, de unde putem lua sursa de finanțare, haideți să facem.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În primul rând trebuie să avem o 

fundamentare, domnule consilier și trebuie să avem o solicitare din partea dumnealor ca 

să putem ști ce sumă putem aloca. Trebuie să ni se spună. Domnule, am nevoie, cum au 

spus cei de la Direcția de Sănătate Publică cu subiect și predicat, am nevoie de hotă 

bacteorologică în valoare de 45 mii de lei fără TVA și de combină frigorifică în valoare 

estimată fără TVA în valoare de 3 mii de lei. Deci ni s-a spus foarte clar de ce au nevoie 

și am reacționat foarte prompt. Astăzi am avut adresa, astăzi am supus amendamentul în 

cadrul hotărârii. Dacă se întâmplă să avem o solicitare din partea Spitalului și identificăm 

resursa, vă vom convoca de îndată și aprobăm alocarea dacă nu există o altă modalitate 

legală fără să mai treacă prin Consiliul Local. Da. Este o soluție și o vom pune în 

aplicare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru  Nistoroiu: „Dacă mai sunt și alte 

discuții?  

Nu sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 18 voturi “pentru” din partea următorilor domni consilieri: Gongu 

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

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

Ungureanu Daniel, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și Bîrsan Costel. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 1 și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru prelungirea 

termenului de obținere a vizei anuale pentru anul 2020 prevăzut la art. 4 alin. (4) 

din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 27/2016 privind 

aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a 
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produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Focşani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 2 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 70. 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru suspendarea 

taxelor de urgență stabilite în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 593/2019 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? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 3 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 71. 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 55/2020 privind aprobarea 

numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din  unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 4 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 72. 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 154/2018 privind acordarea 

unui stimulent financiar în cuantum de 2000 lei/familie, pentru tinerii care se 

căsătoresc; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru  Nistoroiu: „Dacă sunt discuții? Vă 

rog, domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da. Vizavi de acest proiect, nouă ni se pare 

ca fiind neoportună discuția despre acest proiect. Nu discutăm de corectitudinea lui, 

discutăm despre faptul că este inoportun să discutăm acum despre nunți când la Spital nu 

avem măști, nu avem costume și noi discutăm să... Deci după ce o să trecem de această 

perioadă cred că ar fi bine să discutăm, să revenim la acest proiect. Dar acum este total 

inoportun și noi nu suntem de acord acest proiect, adică o să ne abținem. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru  Nistoroiu: „Mulțumesc! Dacă mai 

sunt și alte discuții? Dacă nu supunem la vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Președinte, dacă-mi 

permiteți? Așa cum am spus și la comisiile tehnice este vorba doar despre o modificare. 

Cred că orice sprijin financiar în această perioadă este bine venit și pentru a putea 
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beneficia de acel sprijin, v-am spus că au fost câteve sincope în aplicarea acestei hotărâri 

de Consiliu Local și de aceea am considerat oportun să venim cu modificarea Hotărârii 

din 2018, tocmai pentru a putea aloca cât mai multor persoane, care s-au căsătorit cu un 

an în urmă, nu vorbim de cei care se căsătoresc acum. Să dea Dumnezeu să se 

căsătorească cât mai mulți și să rămână cât mai mulți în Focșani. Deci nu este vorba de 

a-i stimula să se căsătorească în această perioadă. Dorim să modificăm, să îndreptăm niște 

lucruri pentru a putea într-adevăr să spijinim cât mai mulți cetățeni. Repet, în această 

perioadă, orice sprijin financiar este foarte bine venit. De aceea am considerat oportună 

introducerea astăzi pe ordinea de zi a acestui proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru  Nistoroiu: „Da. Mulțumesc! Dacă 

mai sunt și alte discuții?” 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 şi cu 11 voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

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

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel  și Gongu Emanuel și 7 abțineri 

din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-

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

proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr.73. 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extindere cu 12 săli 

de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 6 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 74. 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiție: „Extindere cu 12 săli de clasă a 

Școlii nr. 3 Focșani” județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 7 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 75. 

 

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

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 

1, ap. 3 înscris în CF 51896-C1-U1 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-

U8 UAT Focșani către domnii Tudorache Manuel Carol și Tudorache Lenuța; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 8 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 76. 
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Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 

1, ap. 12 înscris în CF 51903-C1-U40 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-

C1-U37 UAT Focșani către domnii Hagiu Marian și Hagiu Ioana; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 9 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 77. 

 

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 10,00 mp situat în 

Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, bl. 10, judeţul Vrancea, T. 98, P. %5344 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focşani către doamna Giurgea Mioara; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 10 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 78. 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 473/2019 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 11 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 79. 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 254/2013 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Serviciul Public Creșe din municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 12 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 80. 

 

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

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

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

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

priorități; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel. 
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Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 13 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 81. 

 

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

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 5 (cinci) titulari de repartiții 

pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată 

și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, 

consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 82. 

 

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

aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie domnului Iosofache Vasile, în 

baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996,  republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, consilier local Drumea Alina Ramona 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 83. 

 

  Se prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

290/2017 pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul 

Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani 

precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local în 

acest domeniu; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 7 voturi „abținere” din 

partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan 

Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr. 84. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 
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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 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 17 voturi „pentru” 

și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr. 85. 

 

  Se prezintă punctul 18 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 aprilie 2020; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu „îl propun pe dl. consilier Ionuț 

Mersoiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „îl propun pe colegul nostru dl. consilier Dan 

Buzoi.” 

Domnul secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „supuneți 

la vot cele două propuneri în ordinea în care au fost făcute.” 

 

Domnul președinte de ședință Alexandru Nistoroiu se supune la vot propunerea 

d-lui consilier Marius Eusebiu Iorga și se aprobă cu 11 voturi „pentru” din partea 

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, Lupu 

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

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 7 voturi „abținere” din partea 

următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Neculai Tănase și nu se aprobă cu 11 

voturi „abținere” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 7 voturi 

„pentru” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-

Dumitru. 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu va fi următorul președinte de ședință, fiind astfel 

adoptată hotărârea nr. 86. 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„prin vot deschis se alege președintele de ședință.” 

 

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

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 75,00 mii lei, în 
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vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ îmi cer 

scuze, vroiam să o mai consult încă o dată pe d-na director. Scrie în adresa venită de la 

DSP, scuze este vorba de celălalt proiect. Aici scria fără TVA, 48 mii fără TVA. Spune 

valoare estimată fără TVA 45 mii hota și vitrina frigorifica 3 mii lei fără TVA. Ar trebui 

facut un amendament la primul proiect care a fost deja votat. Nu este vorba de 48 mii lei, 

ci de 48 mii lei plus TVA.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu „mai adaug eu la amendamentul care l-am făcut 

48 mii lei plus TVA.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„spuneți să reluăm proiectul nr. 1. Ca urmare a sesizării dumneavoastră pertinente cu 

privire la a clarifica dacă suma cuprinde sau nu cuprinde TVA. Se înțelege că este fără 

TVA? De regulă se trec sumele fără TVA la care se adaugă TVA-ul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aici este 

vorba de alocare bugetară d-le secretar și aici trebuie alocată întreaga sumă.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „și 

atunci reluăm proiectul nr. 1? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„amendamentul de la proiectul nr. 1 ar trebui ...” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu „48 mii lei plus TVA în bugetul propriu al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„este în regulă așa. Reluăm votul pentru acest amendament.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este suma 

necesară pentru achiziționarea ..., repet hota bacteorologică cost valoare estimată fără 

TVA 45 mii lei, combină frigorifică pentru reactivii necesari pentru testele TSR, valoare 

estimată fără TVA 3 mii lei. Se spune foarte clar că este fără TVA. S-a aprobat 

suplimentarea de la bugetul local cu 48 mii lei, fără a se preciza că este fără TVA.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„ce s-a aprobat atunci, plus TVA.” 

Domnul președinte de ședință Alexandru Nistoroiu se supune la vot 

amendamentul de la proiectul nr. 1 și se aprobă  cu 18 voturi „pentru”, proiectl de 

hotărțâre devenind hotărârea nr. 87. 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și se aprobă cu unanimitate 

de 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 88. 

 

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

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 
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municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discutii? 

 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și se aprobă cu unanimitate de 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 89. 

 

  Se prezintă Informarea nr. 29908/18.03.2020 privind contestația împotriva 

Hotărârii Consiliului local nr. 513/2019 privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese 

pentru străpungere strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr. cad. 

61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp;  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în urma 

discuțiilor purtate aici în cadrul comisiei tehnice de urbanism, am reținut că mențineți 

dumneavoastră Consiliul Local vă mențineți punctul de vedere cu privire la această 

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementări funcțiuni și acces 

pentru străpungere strada Militari – Anghel Saligny din Focșani. Urmează să invităm la 

o discuție persoana respectivă, bineînțeles dacă dorește și însoțită de avocat să discutăm 

concret despre ceea ce intenționăm să facem. O să discut cu dumnealor și o să le transmit 

și punctul dumneavoastră de vedere.” 

Pentru liniștea dumneavoastră vreau să vă anunț că înainte de a face această ședință 

colegii noștri s-au ocupat de dezinfectarea meselor, dezinfectarea suprafețelor de aici din 

sală.” 

 

 Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL   AL 

      Alexandru Nistoroiu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                                        Eduard Marian Corhană 

 

 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

Laura Tiron pag. 1 – 7  

Cecilia Trufă pag.  7 – 12  

Ramona Țîru pag. 12 – 16  

Daniela Bobeică pag. 16 – 19  


