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                R O M A N I A 
          JUDEȚUL VRANCEA 

        MUNICIPIUL FOCȘANI 

           CONSILIUL LOCAL 
    

P R O C E S    V E R B A L 

din 25 iunie 2020 

  

 

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

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

Focșani.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

agricultură; 

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

agricultură; 

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

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – consilier cabinet primar; 

 d-na Oana Amăriuţei – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-nul Ion Diaconu – S.C. Transport Public S.A. Focşani. 

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

urbană; 

 

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

Focșani: 
    
1. 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,  modificată prin H.C.L. nr. 72/2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor 

bugetare datorate bugetului local;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind achiziționarea materialelor de promovare cu ocazia 

Zilelor Municipiului Focșani 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 29,00 mp situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 1, bl. A5, județul 

Vrancea, T. 153, P. %7875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către MYCLA SERV SRL, reprezentată de domnul Popoiu Ionel;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 25,00 mp situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 2, bl. 2, 

județul Vrancea, T. 20, P. %1243 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către doamna Busuioc Viorica;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 26,00 mp situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 59, județul 

Vrancea, T. 74, P. %4398 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Paraschiv Nelu;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 22,00 mp situat în Focșani, str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul 

Vrancea, T. 189, P. 10264 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Marian Oprișan;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 16, înscris în CF 51904-C1-U4 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U26 UAT Focșani către domnii Marin 

Laurențiu Daniel și Marin Claudia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 14, înscris în CF 51888-C1-U13 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U24 UAT Focșani către domnii Șelaru 

Aurel și Șelaru Lavinia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 



3 

 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru doamna 

Rogozan Lăcrămioara, titular de repartiție pentru o locuință 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;  

Inițiator, consilier local Ailincuței Lauriana 

 

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

doamnei Cristian Maricela, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și sompletările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2020 privind aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru amenajarea și 

întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

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

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public 

local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golesti, județul Vrancea, de 

a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului 

Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului 

Local al Municipiului Focșani  în acest sens;  
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 37/2020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a 

excedentului bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. Adresele Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați privind 

solicitarea de documente, adrese înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub 

nr. 49417/04.06.2020 și sub nr. 50956/10.06.2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. Cererea formulată de domnul Valentin Gheorghiță înregistrată la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 47095/28.05.2020, însoțită de informarea nr. 

54694/19.06.2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani deschide ședința ordinară din data de 25 iunie 2020, ședință ce a fost convocată 

prin Dispoziția nr. 450/19.06.2020, emisă de către Primarul Municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă.  

 

„În sală sunt prezenți 18 consilieri, în mod online sunt activi și o să vedeți îndata 

că  se vor conecta pe platforma zoom, domnii consilieri Radu Nițu și Gongu Emanuel. 

Absentează domnul consilier Filimon Ionuț. După cum observați au apărut cei doi 

consilieri care sunt în direct cu noi la această ședință.  

În aceste condiții, apreciez că ședința este statutară, că numărul minim pe care îl 

prevede legiuitorul este îndeplinit și în formula aceasta de ședință  mixtă cu prezență 

fizică și prezență online, putem procedea  la a aproba procesul verbal al ședinței 

ordinare din 29 mai, ședință  care a avut loc.... Îmi fac semn colegii mei că... Facem și 

prezența online îndată. O să-mi cer scuze pentru eventuale sincope, să zic așa, n-am 

apucat să facem un scenariu pentru că așa a fost conjunctura. Vă rog doar să vă 

pronunțați cu privire la procesul verbal al acelei ședințe. Voiam să spun că ședința a 

avut loc la Ansamblul Profesionist ”Țara Vrancei” popular Balada, așa cum mi-a 

recomandat cineva din sală. 
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Cine este pentru acel material? Împotrivă? Abțineri? Acum ajungem la 

momentul adevărului. Așa cum v-am spus și la comisii, teoretic fiecare dintre 

dumneavoastră puteți vota. În față aveți un aparat personalizat pentru fiecare dintre 

dumneavoastră de la stânga la dreapta, tastele sunt da, nu și abținere, timp în care 

dumneavoastră veți vota și la puțin timp pe monitoare va apărea rezultatul votării. Dăm 

drumul la vot, da? Atunci vă rog să vă pronunțați cu privire la acest material.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Fiecare este liber să voteze. Puțină 

răbdare, domnul consilier. Există un scenariu, să zic, pe care l-am gândit cu colegii mei 

pentru că, vă spuneam și la comisii, în momentul în care cineva dintre dumneavoastră 

va schimba locul sau va părăsi sala, obligatoriu va trebui să fim atenți să extragem 

cartela prin care se constată prezența sau absența din sală. Așadar, cu privire la acest 

proces verbal.... Acum funcționează. Vă rugăm să faceți legătura și cu domnul consilier 

Gongu și cu domnul consilier Radu Nițu, să vedem cum votează la acest material.” 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

 

Nu sunt discuții și se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 

29.05.2020, și se aprobă cu 19 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: 

Ionuț Mersoiu, Ungureanu Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, Ailincuței 

Lauriana, Lupu Cătălina, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Radu Nițu, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, 

Dimitriu Ana-Maria, Gongu Emanuel, Gheoca Corneliu Dumitru, Dobre Claudiu Alin,  

Ciocoeaș Laura Mihaela și o abținere din partea domnului consiler Bîrsan Costel. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani: „Vă mulțumesc pentru încrederea acordată acestui material. O să dau 

cuvântul domnului președinte de ședință care va face pentru fiecare proiect un apel la 

dumneavoastră să votați. Există posibilitatea să oscilați la vot și atunci pe monitor vom 

vedea cine dintre dumneavoastră nu a votat, se va face apel și în momentul în care se 

termină timpul alocat pentru vot, se va centraliza și rezultatul votării. Vă rog, domnule 

președinte! Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „ Vă mulțumesc! Bună ziua 

domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, reprezentanți ai 

mass-media! Începem cu ordinea de zi. Vreți să spuneți ceva domnul consilier? Vă rog, 

dacă este pe subiect, pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Este pe subiect. Mulțumesc! Bună ziua! 

Dacă tot s-a vorbit cu ocazia inaugurării acestei săli dați-ne vă rog frumos  și nouă două 

minute să putem să ne spunem și noi punctul de vedere. 
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În primul rând, conform unui coleg, slujba religioasă care a avut loc n-a avut 

niciun efect asupra domnului Primar.  

În al doilea rând, atâtea osanale n-am mai văzut demult, mă duc cu gândul la 

Coreea de Nord și la Ceaușescu. Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Nici n-am început 

ședința...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi ne atacă și nu ne dați dreptul la replică.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Păi spuneți vă rog de sală.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De sală vorbesc. Osanalele s-au adus cu 

ocazia acestei inaugurări. Deci vreau să vă spun, sala este frumoasă, drăguță, o 

apreciem, n-am votat-o pentru că este scumpă. Cu banii aceia făceați două săli, 

domnule Primar. De aceea nu am votat-o. Noi nu ne batem joc de banii focșănenilor.  

În al treilea rând, deci au fost atâtea osanale și atâta parodie, parcă s-a inaugurat 

Podul de pe Dunăre. Este o sală de ședințe, frumoasă. O apreciem, dar este o sală de 

ședințe. Încă nu a început campania electorală, domnule Primar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da, vă mulțumesc domnule 

consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc și eu!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea ordinii de zi? Vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc, domnule președinte 

de ședință! Încă o dată, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi, 

stimați reprezentanți ai mass-media! În completarea ordinii de zi propun încă două 

proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani 

și Golești, județul Vrancea 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului 

și viceprimarii municipiului Focșani 

Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, domnule 

Primar! Rog să se consemneze. Vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da, mulțumesc! Bună ziua 

tuturor! Aș dori să introduceți pe ordinea de zi și capitolul Diverse. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Propunem la vot. Păi înainte 

să votăm, trebuie să supunem la vot propunerea domnului consilier, nu? Introducem la 

vot completarea cu cele două proiecte propuse de domnul Primar. Dacă sunteți de acord 

domnii conslieri Gongu Emanuel și Radu Nițu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru ordinea de zi sunt de acord și aș 

vrea să spun o vorbă dacă se poate, dacă-mi permiteți domnule președinte, ”la mulți 

ani”, vă doresc din toată inima să fiți sănătos și fericit alături de  familia dumneavoastră, 

este ziua dumneavoastră astăzi și să fim sănătoși, asta contează.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „ Mulțumesc, și la mulți ani 

și dumneavoastră și fratelui dumneavoastră, să ne auzim cu bine. Să fim sănătoși!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Mulțumesc foarte mult! Îmi pare rău că 

nu ne putem vedea în seara asta, am avut o zi foarte lungă, de la ora 4 dimineața am 

venit foarte târziu în oraș, dar am reușit să intru online și mă bucur că tehnologia asta 

ne și ajută. Da, sunt de acord cu ordinea de zi și cu introducerea celor 2 proiecte 

suplimentare pe ordinea de zi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da, vă mulțumesc!” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, dacă îmi 

permiteți? Nu știu dacă ați fost online, în perioada cât s-a făcut inaugurarea sălii, dar la 

sfârșit v-am cântat ”la mulți ani” în lipsă aici. Am înțeles. Sănătate multă și 

dumneavoastră!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Am auzit, dar am crezut că este pentru 

sală.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și pentru sală, dar în special pentru 

sărbătoriți, că e cel mai bine să....” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da, mulțumesc foarte mult!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La mulți ani!” 

 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Sunteți unul dintre cei peste 1200 de 

cetățeni care mi-au urat la mulți ani, pe toate canalele media și la telefon. Mă bucur că 

lumea apreciază oamenii care muncesc pentru cetățeni.Vă mulțumesc foarte mult și 

dumneavoastră, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi vă mulțumim!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumim! Vă rog să 

votați propunerea domnului consilier Gheoca! Îi întreb acum. Domnilor consilieri 

Gongu Emanuel și Radu Nițu, sunteți de acord?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu sunt contra, să ne axăm pe proiectele 

cetățenilor, propuse de domnul Primar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Am înțeles. Domnul 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnule președinte de ședință, 

întotdeauna am fost pentru capitolul Diverse, atâta timp cât s-au purtat discuții în mod 

civilizat, educat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dar din păcate nu se 

poartă.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu voi fi în continuare, în speranța că se 

vor purta discuții la nivelul la care toți cetățenii își doresc. Eu sunt ”pentru”. 

Întotdeauna am fost pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc!” 

Nu sunt discuții și se supune la vot propunerea domnului consilier Gheoca 

Corneliu-Dumitru de a introduce pe ordinea de zi capitolul ”Diverse”, și nu se aprobă 

cu 11 voturi ”împotrivă” din partea următorilor domni consilieri: Ionuț Mersoiu, 
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Ungureanu Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Lupu 

Cătălina, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Radu Nițu și 9 ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Buzoi Dan, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Dimitriu Ana Maria, Gongu Emanuel, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Dobre Claudiu Alin și  Ciocoeaș Laura Mihaela și  Bîrsan Costel. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Înainte de a vota ordinea de 

zi, supun la vot... am o propunere de 1 minut pentru fiecare consilier. Discuții? Dacă 

sunt și alte propuneri? Da, vă rog doamna consilier.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Bună ziua, domnule președinte! 

Aș prefera să avem 2 minute, mai ales că dacă tot  așa este cadrul acesta drăguț. Știți? 

Poate mai găsim și alte subiecte drăguțe de discuție. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă vorbiți pe subiect, 

niciodată n-am avut nicio problemă. Doar pe subiect.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pe subiect, evident.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu-i nicio problemă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc!” 

Nu sunt discuții și se supune la vot propunerea domnului consilier Mersoiu Ionuț 

de alocare a unui minut pentru fiecare consilier la fiecare proiect și se aprobă cu 12 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Ionuț Mersoiu, Ungureanu 

Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, 

Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Radu 

Nițu și Gongu Emanuel,  6 voturi  ”împotrivă” din partea următorilor domni consilieri: 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Ciocoeaș Laura Mihaela , Bîrsan Costel și două abțineri din partea următorilor domni 

consilieri: Gheoca Corneliu Dumitru și Tănase Neculai. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da, mulțumesc! Domnule 

președinte, tocmai dintr-un considerent am vrut să introducem pe ordinea de zi 

capitolul Diverse, dacă tot nu s-a aprobat, am o întrebare, referitoare la o solicitare de 

a mea pe care am făcut-o cu nr. 39566/05.05.2020 cu privire la extinderea...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier, nu avem 

diverse. Îmi pare rău! O faceți către Primărie.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Nu, dar nu mai fac. Domnule 

președinte, lăsați-mă un pic. Doar întreb dacă s-a primit sau nu un răspuns. Mă exprim 

aici către domnul Secretar mai mult. Dacă are cunoștință, dacă nu... Am răspunsul 

dumneavoastră aici în față. Și îmi spuneți că la data de 14.04.2020 s-a înregistrat la 

Distrigaz solicitarea dumneavoastră cu privire la un punct de vedere referitor la 

inițiativa mea pentru extinderea de gaze pe str. Răsăritului și voiam să știu stadiul, dacă 

s-a primit vreun răspuns sau nu, doar atât. Bun, o să am rugămintea când ajunge 

răspunsul celor de la Distrigaz, să mi-l comunicați și mie. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Supun la vot ordinea de zi 

cu tot cu propunerea domnului Primar, cu cele 2 proiecte. Dacă s-a aprobat un minut, 

cred că... dacă doriți, supun la vot. Este simplă regula. S-a votat un minut, cred că nu 
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se votează cu două, nu? Supun la vot propunerea de două minute. Da, vă rog domnule 

consilier Gongu, pentru două minute. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Am optat pentru un minut.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier 

Radu Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu sunt contra, am optat pentru un minut și 

rămâne așa.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Haideți să votăm.” 

Nu sunt discuții și se supune la vot propunerea doamnei  consilier Dimitriu Ana-

Maria de alocare a două  minute pentru fiecare consilier la fiecare proiect și nu se 

aprobă cu 9 voturi ”împotrivă” din partea următorilor domni consilieri: Ionuț Mersoiu, 

Ungureanu Daniel,  Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Iorga 

Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai,  Radu Nițu și Gongu Emanuel, 3 abțineri din partea 

următorilor domni consilieri: Petruț Mihai, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica și 

8 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Buzoi Dan, Drumea Alina 

Ramona, Tănase Neculai, Dimitriu Ana Maria, Gheoca Corneliu Dumitru, Dobre 

Claudiu Alin,  Ciocoeaș Laura Mihaela și  Bîrsan Costel. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Acum votăm ordinea de zi 

cu cele 2 proiecte introduse de domnul Primar. Domnilor consilieri Gongu Emanuel și 

Radu Nițu cum votați?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Nu sunt discuții și se supune la vot ordinea de zi cu cele 2 proiecte introduse de 

domnul Primar  și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” din partea următorilor domni 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Ungureanu Daniel, Petruț Mihai, Balaban Elena Luminița, 

Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Radu Nițu și Gongu Emanuel și  8 abțineri din 

partea următorilor domni consilieri: Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana 

Maria, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela  Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu 

Dumitru și Tănase Neculai. 

 

Se prezintă punctul 1 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,  modificată prin H.C.L. nr. 72/2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnilor consilieri Gongu Emanuel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 147 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind acordarea 

unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnilor consilieri Gongu Emanuel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog să se consemneze.” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 148 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc doamnelor și 

domnilor consilieri că ați fost de acord cu această propunere. Este de fapt o chestiune 

care se impune pentru a veni în sprijinul celor care au fost afectați de starea de urgență, 

de pandemie și în special ne referim aici la toți agenții economici care își desfășoară 

activitatea în domeniul Horeca, măcar pe aceștia care au terase închiriate în domeniul 

public, suprafețe închiriate din domeniul public. Iată că, am avut posibilitatea să le 

acordăm scutiri pentru taxa de ocupare temporară, de utilizare temporară a domeniului 

public pe perioada stării de urgență și totodată vreau să subliniez faptul că, avem deja 

în dezbatere publică un alt proiect prin care am propus scutirea pe perioada sezonului, 

adică reducerea cu 50% a acestei taxe de ocupare a domeniului public pentru toți cei 

care, repet, au terase închiriate, terase amenajate pe domeniul public, iar pentru 

perioada de extrasezon, la fel propunerea mea este de scutire. Așteptăm să treacă 

termenul legal pentru dezbaterea publică pentru ca toți cei interesați să-și exprime 

punctul de vedere. Fac o invitație tuturor celor interesați să se adreseze Primăriei 

Municipiului Focșani și cred că în cel mai scurt timp, după ce va expira acest termen, 

vom mai convoca o ședință extraordinară pentru a vota și acest proiect. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da, vă mulțumesc, domnule 

Primar! Trecem la proiectul nr. 3.” 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

achiziționarea materialelor de promovare cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani 

2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „ Dacă sunt discuții? Vă rog, 

domnule consilier. Aveți un minut.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Țara arde și baba se piaptănă. 

Ca de obicei așa se întâmplă. Mă uit pe acest deviz estimativ și nu-mi cred ochilor, deci 

o broșură de 48 de pagini, 2000 de bucăți la valoare de 300 de milioane de lei vechi. 
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Un album foto, probabil, 1000 de bucăți la 210 milioane  de lei vechi, USB metalici de 

16 giga personalizat. 

În primul rând 16 MB, toți care știu ce înseamnă acest USB, este uzat, este trecut 

nu mai există din astea, nu se mai pot folosi. Și pe de altă parte… vorbiți domnule când 

vă vine rândul. Vă rog frumos! Nu v-am întrerupt. 

Pe de altă parte, pungi de plastic, 6,30 punga. Ce fel o fi punga asta? Nu mai 

știu. În al doilea rând, referatul de aprobare este întocmit de domnul Primar și este 

aprobat de dânsul. Dânsul face, dânsul aprobă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier, încercați 

să vă limitați. V-a expirat timpul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul vorbesc la subiect. Ați spus că nu 

ne întrerupeți. Aici la mapă ne-ați pus două rapoarte. Unul este semnat de domnul 

Victor Traian Negulescu și spune că banii se iau din trei conturi, alte servicii în 

domeniul culturii, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, alte obiecte de inventar. Celălalt 

raport semnat de doamna Carmen Grosu, spune că se iau bani din două conturi. Cel cu 

obiectele de inventar a dispărut.  

Deci Primarul întocmește referatul de aprobare la propriul proiect, îl aprobă. Dar 

am constatat că raportul dânsului și referatul de aprobare este la virgulă același. Pur și 

simplu copy paste.  Și ne mai mirăm cum de apar atâtea inadvertențe. Și aș vrea să 

întreb, această sumă care deja a fost cheltuită, 168 de mii de lei, așa spune aici: 

Menționăm că la această dată din suma prevăzută au fost angajate și efectuate cheltuieli 

în sumă de 168 de mii de lei. Un miliard șase sute optzeci de milioane de lei vechi. Este 

legal? Întreb și eu. Este legal să cheltuiești niște bani dacă nu s-au aprobat?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog doamna Poieană, 

explicați un pic. Închideți vă rog microfonul domnul consilier Bîrsan. Nu l-ați închis. 

Așa, perfect.Vă rog doamna Poieană!” 

Doamna Simona Poieană, Șef Serviciu buget contabilitate: „Raportul 

Direcției Economice este corect, în sensul că nu are prinse obiecte de inventar. Nu sunt 

obiecte de inventar trecute în acel deviz. Probabil a fost o eroare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Poieană, vă rog să-i 

explicați domnului consilier, să răspundeți punctual pentru că dumnealui ne acuză 

foarte grav, că deja s-au cheltuit niște bani în avans. Nu, nu. Este o exprimare în 

referatul, în raportul dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie, eu v-am ascultat. Și 

nu v-am întrerupt. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi eu nu vă acuz. Stați un pic.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu, dar o spuneți tendențios.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Menționăm că la această dată au fost 

angajate și efectuate cheltuieli în sumă de... Păi ce? Eu v-acuz? Aici scrie negru pe 

alb..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog, doamna Poieană!” 

Doamna Simona Poieană, Șef Serviciu buget contabilitate: „Vă rog frumos, 

spuneți-mi unde citiți!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În raportul semnat de doamna 

Grosu.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, vă rog 

să stați la locul dumneavoastră.” 

Doamna Simona Poieană, Șef Serviciu buget contabilitate: „Nu. Exprimarea 

este așa: 

La acest capitol, sunt alocate prin buget 600 de mii lei, la momentul ăsta există 

o execuție, s-au cheltuit celelalte activități care s-au desfășurat, Dragobete, ce-a mai 

fost. Acești 168 de mii nu se referă la suma care se aprobă acum cu activitățile deja 

efectuate din acest capitol bugetar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da, domnul consilier 

Bîrsan, ați greșit. Vă mulțumesc!” 

Doamna Simona Poieană, Șef Serviciu buget contabilitate: „În bugetul 

propriu, spune că este aprobată suma de 600 mii lei din care au fost angajate și efectuate 

cheltuieilile în sumă de 168,65.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi asta am spus și eu.” 

Doamna Simona Poieană, Șef Serviciu buget contabilitate: „Și atunci din 600 

de mii dacă au fost angajați 168, tocmai asta înseamnă că avem disponibil din care 

putem angaja și acești 60 de mii pe care se solicită să se supună aprobării 

dumneavoastră acum.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Este în regulă, doamnă. Mulțumesc!” 

Doamna Simona Poieană, Șef Serviciu buget contabilitate: „Cu plăcere!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, domnule Primar! 

Vă mulțumesc, domnule consilier.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, cred că nici 

după trei mandate n-o să învățați și dumneavoastră o regulă care a fost introdusă de 

atâta timp. N-am făcut eu două rapoarte, 3 referate cât spuneți dumneavoastră. 

Conform noii proceduri, odată cu apariția Codului administrativ, referatul de aprobare 

se întocmește de inițiator, iar compartimentele de specialitate își exprimă punctul de 

vedere, dacă există sau nu finanțare din punct de vedere economic, dacă din punct de 

vedere juridic există legalitate și dacă din punct de vedere al organizării evenimentelor 

există oportunitate. 

În al doilea rând, vreau să vă spun un singur lucru. Chiar dacă anul acesta va fi 

o sărbătoare a municipiului Focșani într-un alt mod, noi nu ne dorim să treacă această 

zi importantă a municipalității, neobservată. Și fac în premieră câteva dezvăluiri din 

programul pe care noi l-am gândit tocmai pentru a putea în primul rând, să comemorăm 

evenimentele importante din 6 iulie 1859, când Al. I. Cuza a semnat Decretul de unire, 

de unificare a celor 2 urbe, Focșani Munteni și Focșani Moldova. Și credeți-ne că am 

tot stat și ne-am gândit, în condițiile impuse de această pandemie, cum putem să 

marcăm acest moment. 

Și unul din obiectivele sau una din activitățile pe care noi o vom desfășura în 

acea perioadă de 3-5 iulie, va fi un Tur pietonal ghidat cu vizitarea principalelor atracții 

turistice din municipiul Focșani intitulat ”Descoperă Orașul” unde invităm toți 

locuitorii municipiului Focșani, toți locuitorii județului Vrancea, și toți cei care doresc 
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să participe la acest tur, să fie prezenți și pentru aceasta avem nevoie de materiale în 

care să le punem la dispoziție informații. ” 

Dar cel mai important lucru din punctul meu de vedere, este că, pe data de 6 

iulie, vom organiza un seminar cu tema ”Spiritualitate și identitate națională în vremuri 

de criză” unde avem bucuria să avem deja confirmarea prezenței pentru a susține 

prelegeri, a Excelenței Sale, domnul Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române 

și Înaltpreasfinția Sa, Părintele Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Cu această 

ocazie, doamnelor și domnilor consilieri, vă invit să participați pentru a vedea că nu 

aruncăm bani în zadar. 

Mai deunăzi, pe conturile de socializare, unii doritori să acceadă la această 

funcție de Primar, spuneau că Focșaniul nu este promovat. Ba da, este promovat 

suficient de mult și-l promovăm în continuare. Acum eu vin să înțeleg că nu sunteți de 

acord cu promovarea municipalității. O să vă punem la dispoziție toate materialele 

necesare și vă mai dau o dată prilejul să mai faceți o plângere la DNA pentru cheltuirea 

banului excesiv, așa cum credeți dumneavoastră. 

Eu vă spun foarte clar și vă mai dau o chestiune din casă. Această sală, că tot 

veni vorba, domnul consilier și tot mă acuzați dumneavoastră că s-au făcut. Uitați-vă 

în ce ați aprobat în ședința din luna mai, să vedeți că s-a suplimentat suma pentru că n-

au ajuns banii, pentru că una este să lucrezi așa cum v-am mai spus eu, să lucrezi în 

privat, nu vreau să spun la negru, la gri așa, când nu introduci toate cheltuielile directe 

și indirecte obligatorii, și alta este să lucrezi cu statul, domnul consilier. Asta este 

pentru informarea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, domnule 

Primar. Domnule consilier, ați vorbit, nu. Vă rog din suflet, nu vă supărați pe mine. Ați 

vorbit un minut. Ați vorbit chiar două minute. Vă rog! S-a înțeles destul de clar. Dacă 

mai sunt alte discuții? Vă rog! Domnul consilier, ați vorbit!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, n-am spus că nu știți. Uitați-vă 

că în primul rând că nu este semnătura mea acolo.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da, vă mulțumesc, domnule 

consilier.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem niște atribuții împărțite către 

viceprimari.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă mai sunt alte discuții? 

Vă rog,  doamna consilier. Aveți un minut.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Domnule Primar, cred că dumneavoastră într-un mandat de ales local, nu 

v-ați dat seama că trebuie să aveți o atitudine onestă, corectă, față de focșăneni. Și asta 

referitor la ceea ce spunea și domnul consilier Bîrsan, referitor la sala de ședințe, da,  e 

drăguță.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vorbiți pe subiect, doamna 

consilier.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie? Vorbesc 

din timpul meu. Mai mult decât atât, sala este drăguță și frumoasă, dar cred că banii 

care au fost investiți în această sală puteau fi investiți în toate celelalte nereguli care 
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sunt în municipiul Focșani. Numai deunăzi inundațiile au arătat ce ravagii au făcut în 

orașul acesta. Dumneavoastră cu banii de pe această sală poate că puteați să-i 

redirecționați către parc, către străzi, către Pasajul de la Vâlcele și multe alte lucruri 

Așa că nu învinovățiți opoziția cum s-a și văzut foarte clar că... Sfinții preoți nu au 

reușit să vă domolească.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, doamna 

consilier. Nu ați vorbit pe subiect. S-a terminat și filmul. Domnul Primar nu mai are 

timp de vorbit pentru că este invitat și trebuie să-și arate proiectele, da? Să explice 

proiectele.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și dacă îmi dați voie? Domnule 

președinte, pentru că ați inaugurat sala aceasta....” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog frumos, doamna 

consilier. Vă mulțumesc! Dacă sunt alte discuții?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Serios de aceea nu puteau sta 

distanțați. Haideți să fim serioși. Ați găsit repede motiv ca de fiecare dată.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții? Vă rog domnilor consilieri Gongu Emanuel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 şi cu 12 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,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

Mihai și 8 abțineri din partea domnilor consilieri:                            Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, proiectul  a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 149 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață totală de 29,00 mp situat în 

Focșani, bdul. Unirii nr. 1, bl. A5, județul Vrancea, T. 153, P. %7875 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către MYCLA SERV SRL, 

reprezentată de domnul Popoiu Ionel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții? Vă rog domnilor consilieri Gongu Emanuel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 150 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 2, bl. 2, județul Vrancea, T. 20, P. %1243 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Busuioc 

Viorica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții? Vă rog domnilor consilieri Gongu Emanuel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 5 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 151 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață totală de 26,00 mp situat în 

Focșani, str. Mare a Unirii nr. 59, județul Vrancea, T. 74, P. %4398 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Paraschiv Nelu; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții? Vă rog domnilor consilieri Gongu Emanuel și Radu Nițu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru domnul Paraschiv, un om de toată 

cinstea.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 152 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață totală de 22,00 mp situat în 

Focșani, str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul Vrancea, T. 189, P. 10264 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Marian 

Oprișan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții se supune la vot proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi și  nu 

se adoptă cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, 

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

Radu Nițu, Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel. 
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          Se prezintă punctul  8 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 16, înscris în CF 51904-C1-U4 UAT Focșani și a boxei 

înscrisă în CF 51904-C1-U26 UAT Focșani către domnii Marin Laurențiu Daniel 

și Marin Claudia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi și  nu se adoptă cu  12 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel. 

 

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

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

Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 14, înscris în CF 51888-C1-U13 UAT Focșani și a boxei 

înscrisă în CF 51888-C1-U24 UAT Focșani către domnii Șelaru Aurel și Șelaru 

Lavinia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi și  nu se adoptă  cu  

12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel. 

 

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

aprobarea schimbării repartiției pentru doamna Rogozan Lăcrămioara, titular 

de repartiție pentru o locuință 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; Inițiator, consilier local Ailincuței Lauriana 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă sunt discuţii? Vă rog, 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Mulţumesc, domnule preşedinte!  Sunt 

mâhnit de ceea ce se întâmplă astăzi aici pentru a-2-a oară, câteva proiecte nu au fost 

aprobate de către consilierii PNL, proiecte care ţin de drepturile omului, repet 

drepturile omului, care sunt încălcate de aceşti consilieri, e vorba de nişte terenuri pe 

care au fost, e vorba de proiecte pe care nu le-aţi votat, e pe subiect şi aş vrea să ştie 

toată lumea cine este Marin Laurenţiu, cine este Şelaru şi Marian Oprişan. Sunt 

membrii PSD, de asta nu s-a votat. Deci ura şi dezbinarea continuă în Consiliul Local, 
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e vorba de proiecte, domnule consilier. Vă mulţumesc frumos! Lumea trebuie să ştie 

ceea ce faceţi aici, vă faceţi de cap, da sunt împreună cu PSD, care-i problema? Şi mă 

mândresc pentru lucrul ăsta.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”…colega dumneavostră a 

vorbit pe lângă subiect şi am lăsat-o să vorbească 1 minut, deci aveţi un pic de respect, 

vă rog. Aveţi ceva pe subiect de vorbit? La subiect, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule viceprimar sunteţi în al-2-lea mandat şi vorbiţi despre drepturile omului, 

drepturile omului, mai mult, ne referim la drepturile focşanenilor. Ce aţi făcut în 2 

mandate, de viceprimar? Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc! Da, domnule 

consilier Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu aş 

vrea să întreb pe domnul viceprimar Marius Iorga. Domnule viceprimar, 

dumneavoastră când faceţi mesaje de telefon, respectaţi drepturile omului? Mesaje de 

alea….” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  20 

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

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, 

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

devenind hotărârea nr. 153 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule Gheoca chiar nu 

auziţi când vorbesc cu dumneavoastră?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule Gheoca am o rugăminte la 

dumneavoastră.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule Gheoca, dar nu mai 

vorbiţi neîntrebat.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Îmi daţi voie, domnule preşedinte?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog frumos, linişte!” 

 

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

aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie doamnei Cristian Maricela, 

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

completările ulterioare; Inițiator, consilieri localiLupu Cătălina, Radu Nițu 

 

Se supune la vot proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  20 

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

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, 
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Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Bîrsan Costel 

devenind hotărârea nr. 154 

 

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

aprobarea modificărilor și completărilor aduse la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și sompletările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă sunt discuţii? Vă rog, 

doamna consilier! Aveţi 1 minut.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule președinte. 

Am observat că în acest proiect de hotărâre, care de, din anul 2015, tot se repetă şi tot 

se repetă şi introduceţi tot felul de bunuri imobile şi bunuri mobile, la inventariere şi 

am observat că practic primul imobil trecut aici este sediul administrativ al clădirii de 

pe Comisia Centrală, clădire achiziţionată în anul 2017, cu preţul nu mai mic de 10 

miliarde de lei şi vorbim de drepturile, încă o dată, sunt drepturile cetăţenilor 

Municipiului Focşani, cu care, şi banii dumnealor, cu care dumneavoastră aţi 

achiziţionat această clădire, pentru care aveţi o plângere penală, din partea grupului 

consilierilor locali ai PNL, pentru simplul fapt că această clădire nu are expertiză,          

n-avea la momentul respectiv expertiză tehnică şi domnule Primar, dacă tot sunteţi aşa 

de îngrijorat de binele şi bunăstarea focşanenilor, explicaţi de ce aveţi acum o plângere 

penală, de ce v-a venit această adresă de la Direcţia Naţională Anticorupţie, da? Să daţi 

explicaţii, să puneţi toate documentele necesare, care stau la baza adoptării Hotărârii 

de Consiliu Local şi de ce aţi dispus această cumpărare de clădire de pe Comisia 

Centrală, care până la momentul respectiv, nu s-a întâmplat nimica acolo, n-a luat nicio 

altă destinaţie.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc, doamna 

consilier!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc şi eu!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”O să primiţi răspuns în scris după ce o să daţi 

dumneavoastră cu subsemnata pentru faptul că acuzaţi nefondat.O să vedeţi….” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, ştiţi care este 

diferenţa între mine şi dumneavoastră?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc, doamna 

consilier? Domnule consilier Bîrsan, vă rog! Aveţi 1 minut. Doamna consilier, vă rog, 

linişte! Uitaţi, colega dumneavoastră vorbeşte  neîntrebată, i-a expirat timpul, are 1 

minut, aşa am votat. Nu s-a votat 1 minut? Domnule consilier, mai doriţi să vorbiţi?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Doresc, domnule, dar…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ” Aveţi 1 minut.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…din respect pentru colegii noştrii, îi lăsăm 

să termine, domnule viceprimar, da? Din minim respect. Deci referitor la acest proiect, 

e adevărat, această clădire are aşa un istoric ciudat, eu l-am cerut în diferite ocazii, să 

mi se dea tot istoricul de la Autorizaţii de Construcţie acestei clădiri şi niciodată nu mi 
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s-a dat. Cum de obicei fentează domnule Primar, aceste răspunsuri, a aruncat măgarul, 

clădirea în curtea altuia şi a venit  un răspuns ciudat şi mă rog, care nu avea obiectul 

respectiv. Mă uit pe acest proiect şi trebuie să vorbesc repede că ştiu că mă opriţi, 

dumneavoastră ne opriţi repede, nu ne lăsaţi să vorbim. Deci zona Vrâncioaia, compusă 

din 4 bucăţi stâlpi metalici, de iluminat public de înălţimi de 4 m. Vreau să vă spun, 

dragi focşăneni, că un asemenea stâlp e cotat la 1800 de euro, ca să vedeţi grija 

Primarului pentru banii focşanenilor. De asemenea, spune aici….” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Pe scurt, domnule consilier, 

ca să nu vă opresc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Pe scurt. Aici e vorba de o conductă de apă, 

de fapt 2 sunt şi apropo de această chestiune, la Mândreşti, pe str. Lăcrămioarei, 

Liliacului, scuzaţi-mă, pe strada Liliacului, aş vrea, luaţi-o ca şi interpelare, vă rog să 

primesc răspuns de la domnul Primar, nu de la portarul de la Primărie, da? De la 

domnul Primar, un răspuns, să mi se comunice, să ni se comunice câte intervenţii au 

avut loc de la recepţie, până în prezent, la reţeaua de apă  de pe această stradă, ca să 

vedeţi şi dumneavoastră cum se bate joc de banii focşănenilor.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu este adevărat, domnule 

consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Ba este, domnule viceprimar. Din 

informaţiile mele au avut loc nu mai puţin de 35 de intervenţii. Se sparge ţeava din 

metru în metru. E bătaie de joc. Ce să vă mai spun. Am mai multe să vă spun, dar îmi 

tăiaţi microfonul. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mulţumesc mult! O să primiţi 

răspuns în scris.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 12 de pe ordinea de zi și  se adoptă  cu  12 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel  devenind hotărârea nr. 155 

  

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

completarea HCL nr. 115/2020 privind aprobarea Regulamentului privind 

desfășurarea unui concurs public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor 

verzi din municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  20 

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

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, 
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Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Bîrsan Costel 

devenind hotărârea nr. 156 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc! Vă rog, 

domnule Primar!” 

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

şedinţă! Doamnelor şi domnilor consilieri vă mulţumesc că aţi fost de acord cu această 

modificare a acestui Regulament privind desfăşurarea unui concurs public pentru 

amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul Focşani. Iată că dăm 

posibilitatea  focşănenilor să depună cereri de înscriere la acest concurs, în perioada 

1.07-15.07 şi fac pe această cale un apel la toţi cei care doresc să se înscrie la acest 

concurs şi totodată fac un apel la toţi cetăţenii care doresc să preia  în administrare  

spaţiile verzi din imediata vecinătate a locuinţelor, a blocurilor de locuinţe, a spaţiilor 

comerciale, pot să o facă cu încredere, există un Regulament, îl pot studia şi pot să vadă 

că ne interesează şi totodată  vrem să cointeresăm toţi cetăţenii Municipiului Focşani 

să participe la înfrumuseţarea spaţiilor verzi din Municipiul Focşani. Drept pentru care 

îi invit să participe la concurs şi aşa cum am dovedit şi la alte concursuri, noi am fost 

şi ne-am ţinut de cuvânt şi am oferit premiile stabilite prin Regulament şi nu sunt premii 

mici, sunt 6 zone în care se pot, în care noi am împărţit Municipiul Focşani, pe fiecare 

zonă se acordă premii  de la premiul I, până la premiul III, sunt toate aceste aspect 

stipulate în Regulamentul care se găseşte şi pe site-ul Primăriei şi pe site-ul Direcţiei 

De Dezvoltare Servicii Publice. Toţi cei care doresc să preia în exploatare un, în 

administrare de fapt, un spaţiu verde, se pot adresa Direcţiei De Dezvoltare a 

Municipiului Focşani” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulţumesc. Da, 

domnule consilier, vă rog!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Domnule Primar, o întrebare la Regulamentul 

acesta, adică o lămurire. Cel care apelează la Serviciul de Dezvoltare pentru a 

înfrumuseţa zona respectivă este obligat să participe şi la concurs sau nu este obligat? 

Poate sunt oameni care vor să facă un lucru bun, dar să nu participe la concurs. O 

lămurire, vă rog!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În Regulament scrie foarte clar, că cei care 

preiau pe baza de protocol în administrare, spaţiile verzi, beneficiază de susţinerea 

Direcţiei De Dezvoltare, da? Doar cei care preiau în administrare, în rest, toate celelalte 

spaţii sunt sunt întreţinute conform standardelor, de către această Direcţie, da? Vă 

mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc! Dacă nu mai 

sunt discuţii, trecem la proiectul nr. 14.” 

 

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

completarea anexei la HCL nr. 160/2017privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 
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Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Cine are amendament? Vă 

rog, domnule viceprimar!” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Eu am un amendament. Mulţumesc frumos! 

După art.25, se va introduce art. 25.1, ce va avea următorul cuprins: ”Pe perioada 

derulării unor lucrări de reabilitare sau modernizare asupra unor bunuri aparţinând 

domeniului public sau privat al Municipiului Focşani, care fac imposibilă utilizarea 

locurilor de parcare deţinute de persoanele fizice sau juridice în baza unor contracte de 

închiriere încheiate cu operatorul de parcare, sumele cu destinaţia de chirie plătite în 

avans aferente perioadelor respective, vor fi restituite la cererea chiriaşilor sau vor fi 

constituite cu titlul de avans în contul chiriilor viitoare.” Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc, domnule 

viceprimar. Dacă nu sunt discuţii. Vă rog, doamna consilier! Aveţi 1 minut.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă mulţumesc, domnule 

preşedinte! Cum domnul director de la Parking niciodată nu este prezent în şedinţele 

de Consiliu Local, bineînţeles că nu îi pasă. Aş vrea să întreb următorul lucru. Observ 

aici că…” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”A fost mereu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Radu Niţu nu vorbeam 

cu dumneavoastră, nu sunteţi director la Parking, cred că trebuie să mai munciţi pentru 

PSD. La art. 89 se modifică…” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Dumneavoastră nu sunteţi…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dacă îmi daţi voie, este timpul 

meu, domnule consilier, mulţumesc! Spune că staţionarea pe domeniul public/privat al 

Municipiului Focşani a vehiculelor fără numere de înmatriculare ori cu numere de 

înmatriculare străine sau numere provizorii şi fără achitarea taxelor stabilite de 

Consiliul Local vor avea prevăzută şi sancţiunea contravenţională, amendă între 200 şi 

400 de lei. Întrebarea mea este în felul următor, introduceţi acest articol acum în 

preajma sezonului estival, când vin prietenii, colegii, rudele noastre din diaspora şi care 

vor avea evident, majoritatea numere de înmatriculare străine? Şi nu mai ştiţi cum să 

faceţi bani  la Bugetul local din amenzi? Aş fi vrut să-l întreb pe domnul director al 

Parking, să îmi explice şi mie care e considerentul pentru care a introdus acest lucru. 

Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ne confruntăm, dacă îmi permiteţi, domnule 

preşedinte. Ne confruntăm cu o mare, mare lipsă de locuri de parcare, nicicum nu ne 

referim şi nu vizăm pe cei care vin din străinătate, eu v-am ascultat domnişoară şi nu 

v-am întrerupt, aveţi bunul simţ şi daţi-mi voie să vorbesc, vă mulţumesc! Nu se vede. 

Am spus aşa, staţionarea vehiculelor fără numere de înmatriculare ori cu numere de 

înmatriculare străine sau cu numere provizorii, pe domeniu public/privat, fără achitarea 

taxelor aprobate de Consiliul Local. Am spus foarte clar, fără achitarea taxelor aprobate 

de Consiliul Local. Era o scăpare în Regulament şi cei care parcau în locul de parcare 
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cu plată şi nu achitau acea taxă, nu puteau fi sancţionaţi, cei cu numere provizorii sau 

cei cu numere străine. Poftiţi? Nu vorbim despre amenzi, vorbim de disciplină, 

domnişoară. Aţi circulat în străinătate şi bănuiesc că aţi circulat la veniturile pe care le 

aveţi şi nu le declaraţi în declaraţia de avere, dar împrumutaţi partidul, cred că v-aţi 

permis să faceţi deplasări în  străinătate şi aţi putut primi, dacă aţi parcat nelegal, aţi 

primit amendă.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Toată lumea vorbeşte pe lângă 

subiect.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Statutul şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al SC PARKING, domnule Bîrsan, aveţi bunul simţ şi daţi-mi voie să 

vorbesc. Deci noi nu facem discriminare şi nici nu facem abuzuri, abuzurile şi 

discriminările sunt în mintea dumneavoastră, domnilor consilieri. Nu, o am foarte 

dreaptă, să ştiţi, tocmai m-am verificat.. Eu vă spun foarte clar, avem foarte clar, deci 

este simplu, fără plata taxelor pentru cetăţeni, adică există o  discriminare între cei care 

aveau numere de înmatriculare din România şi cei care veneau cu  număr de 

înmatriculare  din străinătate, cei din străinătate nu puteau fi sancţionaţi şi vin şi 

parchează nelegal.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, doamna consilier, nu 

mai aveţi voie să vorbiţi acum, că aţi vorbit. Domnule consilier Bîrsan, vă rog! Păi aţi 

aprobat 1 minut în Consiliul Local. Nu aveţi voie să vorbiţi pe subiectul acesta. Vă rog, 

domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, domnule viceprimar e ziua 

dumneavoastră şi încă o dată vă felicităm, dar vă rog frumos fiţi un arbitru imparţial, 

vă rog frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”…şi colegii dumneavoastră 

vorbesc…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…sunt şi colegii noştri, dar opriţi-i  din 

aceleaşi motive şi pe unii şi pe alţii, nu pe unii da şi pe unii nu, nu e corect din partea 

dumneavoastră. Referitor la acest proiect, cum a spus şi colega mea, aici se poate 

interpreta, este destul de neclar, un lucrător de circulaţie sau oricare alt organ de 

control, în momentul  când citeşte aşa ceva interpretează că cel care vine din străinătate 

cu un număr de înmatriculare străin, oprit pe domeniul public şi fără să achite taxa, 

domnule Primar, aşa scrie aici “şi fără să achite taxa”, nu “fără să achite taxa”, aţi 

introdus acest “şi”  aici. Cu atenţie citesc, poate fi interpretat şi omul respectiv, 

amendat. Staţi un pic, aici e corect, fără număr de înmatriculare, nu au voie să 

staţioneze, e corect. E vorba de cele înmatriculate în străinătate.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…..nu spune şi fără taxe achitate, fă ră 

achitarea taxelor aprobate….domnule consilier eu citesc româneşte……ce aveţi 

dumneavoastră pe mail, eu am listat……are alt statut, e cu totul altceva….dacă e o 

eroare materială….e altceva….forma finală….citiţi în integralitatea sa….art.89, litera 

b….există acolo, e mult mai complet.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Noi atâta am primit la mapă.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De ce n-aţi observat  la comisii?” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Aţi citit din raport, într-adevăr 

este o greşeală în raport, în proiect nu este. Noi raportul nu-l aprobăm, aprobăm 

proiectul în sine. Da, vă mulţumesc!” 

 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Marius Iorga și  se aprobă  

cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu 

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

Nițu, Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel. 

 

Se supune la vot proiectul numărul 14 de pe ordinea de zi împreună cu 

amendamentul și  se adoptă  cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri 

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

Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai 

Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea 

domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, 

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

Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 157 

 

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

modificarea și completarea  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate 

„Asociația Metropolitan Trans”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 15 de pe ordinea de zi și  se adoptă  cu  12 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 158 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule Primar.” 

 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulţumesc, domnilor consilieri PSD 

pentru că aţi fost de acord cu acest proiect. Încă o dată dovedim că “nu” vrem binele 

cetăţenilor Municipiului Focşani şi a locuitorilor din comune învecinate, care fac parte 

din  această Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară. Vreau să le dau totuşi o veste 

bună, că noi ne gândim la toţi cetăţenii, mai ales cei care vin în Municipiul Focşani să 

beneficieze de condiţii cât mai bune pentru transport şi aici vreau să mulţumesc în 

primul rând SC. Transport Public SA a Municipiului Focşani, reprezentată aici prin 

domnul director Diaconu, că ne străduim şi depunem eforturi să ducem la bun sfârşit, 
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în primul rând proiectele de dezvoltare a acestei reţele de transport public, prin 

achiziţionarea unor mijloace de transport modern şi de înfiinţarea unor staţii de 

transport public moderne şi totodată vreau să anunţ pe această cale, locuitorii 

localităţilor Câmpineanca, Goleşti, Vânători, Milcovul, Răstoaca, Gologanu, 

Vârteşcoiu şi dacă am scăpat pe cineva, vă rog, domnule şi Vânători, vreau să-i 

anunţăm că începând de luna viitoare o să…domnule director…cel târziu pâna la 1 

septembrie, vor putea beneficia de un transport modern, asigurat de SC. Transport 

Public SA Focşani şi acum vin şi dau şi răspuns întrebărilor dumneavoastră, domnilor 

consilieri PNL şi reafiliat sau UNPR, nu mai ştiu cum este domnul Bîrsan, în care ne 

tot acuzaţi că nu vor fi creşteri ale numărului de călători. Iată că sunt creşteri ale 

numărului de călători. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc! S-a votat 

proiectul, domnul Primar doar v-a explicat nişte lucruri.” 

 

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

modificarea și completarea  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă  sunt discuţii. Vă rog, 

doamna consilier! Aveţi 1 minut.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, o să vorbesc pentru 

proiectul de dinainte şi o să spun următorul lucru. Domnule Primar, cred că dacă 

tăceaţi, mai bine filosof rămâneaţi. Aţi spus că a crescut numărul de călători, foarte 

bine, vreţi să spuneţi dumneavoastră că prin transportul public local nu aţi omorât 

efectiv afacerile celor care aveau transport public din comunele respective către 

Municipiul Focşani? Aţi chemat cumva la o dezbatere toţi aceşti agenţi economici, să 

le prezentaţi practic ce anume  aveţi dumneavoastră în plan şi dacă economia are de 

suferit, pe marginea faptului că aceşti oameni nu-şi vor mai putea descoperi, desfăşura 

activitatea? Domnule consilier Nistoroiu, domnule consilier Nedelcu, vă rog frumos, 

înscrieţi-vă la cuvânt, vorbiţi pe timpul meu, opriţi-vă, abţineţi-vă!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, s-a înţeles întrebarea, îl 

las pe domnul Primar să vă explice.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ” Vă mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnişoară, vă răspund din respect faţă 

cetăţeni, în primul rând şi spun acest lucru pentru că atunci când am constituit această 

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, ne-am gândit la binele cetăţenilor şi mă refer 

aici la toţi cei care merg înghesuiţi ca sardelele în nişte mijlace de transport improprii, 

cu maxim 20 de locuri, care stau claie peste grămadă, nu vorbesc de agenţi economici, 

vorbesc de cei care nu respectă legea, da? Vă spunem adevărul, dumneavoastră acum 

aţi fi avut posibilitatea să aveţi acele informaţii, aveţi în vedere faptul că în această 

Asociaţie, inclusiv comuna Răstoaca, care este condusă de un primar PNL, a achiesat 

la ideea noastră, unu la mână, doi la mână, tarifele practicate de aceşti transportatori  
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sunt net superioare tarifelor practicate de SC Transport Public SA Focşani, doi la mână, 

ne referim aici la faptul că din studiul de trafic elaborat la nivelul Municipiului Focşani 

a rezultat că zilnic, zilnic, peste 630 de mijloace de transport în comun 

supraaglomerează transportul din Municipiul Focşani, ocupă spaţiile de autobuz ale 

transportatorului nostru local şi creează poluare şi nu oferă condiţii, dacă ofereau 

condiţii, nu se întâmpla acest lucru. S-au făcut “n” discuţii cu dumnealor, tot respectul 

pentru operatorii de transport, dar vreau să vă spun un singur lucru, este solicitarea 

cetăţenilor, abia aşteaptă  să, nu poate să facă legea, nu ucidem noi, legea votată de 

Guvernul dumneavoastră  a stabilit foarte clar, că nu pot exista 2 trasee operate de 2 

operatori. Va avea şi are maşini, în continuare se derulează un proiect de achiziţie, deja 

e în derulare un proces de achiziţie pentru încă 4 sau 5 autobuze. Domnule director, 

pentru câte autovehicule faceţi acum procedura de achiziţii? 7? 7 autobuze pentru 

aceste comune şi anul trecut câte aţi achiziţionat? Tot 7. Deci parcul SC Transport 

Public SA Focşani se modernizează de la an la an. Mai avem un proiect pe fonduri 

europene, prin care urmează să achiziţionăm 16 autobuze electrice şi mai avem un 

proiect în derulare cu Ministerul Dezvoltării, care s-a blocat, din păcate  şi am adus la 

cunoştinţă şi ştie şi domnul ministru acest aspect, unde suntem în parteneriat cu 

Ministerul pentru a achiziţiona   încă 20 de autobuze electrice. Câte locuri au, ne poate 

spune domnul director exact. Nu, cele care vor face aceste curse…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, nu v-am 

dat cuvântul. Domnule consilier vorbiţi iar neîntrebat. Da, vă mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vom vedea reacţia cetăţenilor în momentul 

în care sau se vor pune în funcţiune aceste trasee şi o să vedeţi diferenţe, vreţi să vă 

spun că existau reclamaţii şi situaţii concrete, văzute chiar de mine, când dacă ISCTR-

ul stătea la intertersecţia cu Milcovul, Mândreşti, lăsau cetăţenii, transportatorii lăsau 

cetăţenii pe câmp şi nu-i interesa ce se întâmplă cu ei. Vreţi să vă spun cât costă un 

bilet de la Câmpineanca până la Focşani? 5 lei costă un bilet. Este adevărat, domnule 

director? Cât costă la dumneavoastră? În calcule rezultate, cât? Da, dacă şi-a asumat 

responsabilitate economică, va avea profit.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule consilier 

Bîrsan! Domnule Tănase, vă rog frumos! Domnule consilier Bîrsan, vă rog frumos! 

Aveţi 1 minut. Nu fac nimic eu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, mulţumesc! Domnule Primar ceea ce ne 

aduceţi dumneavoastră  la cunoştinţă sunt lucruri grave, dacă aşa ceva s-a întâmplat, 

dar să nu uităm, domnule eu discut cu colegul sau discut cu dumneavoastră?Domnule 

Primar deci mi-aţi luat vorba, despre acele autobuze electrice, e un plus şi e bine să 

vină cât mai repede. Problema care se pune în acest fel este următoarea, întotdeauna 

concurenţa a adus şi va aduce prosperitate. O secundă, vă rog, nu mă întrerupeţi, deci 

va aduce prosperitate, dumneavoastră spuneţi şi domnul director, că acel bilet va costa 

2 lei, OK, poate că este aşa, dar nu cumva este subvenţionat? Pentru că operatorul privat 

nu poate subvenţiona, el propune un preţ, să fie rentabil pentru afacerea lui, nu poate 

să i se impună, domnule pune acel preţ, nu  poate, aşa este în privat, dar iarăşi vă întreb 

o, asta este o concurenţă reală? Şi vreau să declar public că sunt de acord cu autobuzele 

electrice, fără doar şi poate, cât mai repede şi cât mai multe. Ideea este să nu ucidem 
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concurenţa. Încă o dată vă rog să îmi spuneţi şi chiar vă întreb în mod oficial dacă acel 

bilet de 2 lei, de care aminteşte domnul director este sau nu subvenţionat? Mulţumesc!” 

          Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În funcţie de calcule de rentabilitate va fi sau 

nu va fi subvenţionat. Dar trebuie să spun un alt aspect, domnule consilier, sunt întru 

totul de acord cu dumneavoastră, pentru că în mod normal ar fi trebuit să funcţioneze 

o concurenţă de piaţă legală şi loială, din păcate actul normativ care reglementează 

modul de licenţiere şi de operare a unor trasee pentru transport public în comun, 

prevede foarte clar, ori transport privat, ori transport public, nu dă posibilitatea, 

legiuitorului a făcut chestiunea asta, eu mi-aş fi dorit şi atunci cetăţeanul avea 

alternative. Putea să aleagă între transportatorul privat care îl duce, repet, ca pe sardele 

şi când apare un control pe drum, îl dă jos din maşină. Eu vă spun realitatea, nu vă spun 

lucruri. Sau sunt unii care taie biletul doar când vede că sau are informaţia că este 

control pe traseu. Îmi pare rău, trebuie să spunem, iar noi vom implementa prin 

proiectele pe fonduri europene, inclusiv un sistem de ticketing integrat de care se vor 

putea bucura, inclusiv cetăţenii din aceste localităţi şi cu acel sistem, dacă el se duce 

şi-şi cumpără un bilet, poate să circule pe orice traseu din Municipiul Focşani, în limita 

creditului acordat pe acel bilet sau pe acel abonament, depinde, deci sunt multe 

facilităţi pe care noi le vom putea oferi, n-a venit până acum niciun operator privat cu 

aceste facilităţi, noi avem toate aceste aspecte prevăzute în proiectele pe fonduri 

europene pentru care noi am semnat deja contractul de finanţare, suntem în procedura 

de elaborare a caietului de sarcini pentru achiziţii.” 

    Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule consilier.” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Suntem avansaţi, domnişoară faţă de alte 

municipii, foarte avansaţi. Suntem primii care am semnat din Regiunea S-E, 

contractul de finanţare pentru autobuze electrice, îmi pare rău să vă spun.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voiam să vă spun aşa, domnule Primar, 2 

lei biletul este calea deschisă spre faliment,  a transportului public. Este faliment! 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Până nu cercetăm, nu avem cum să ne dăm 

seama.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu v-am spus ca să ştiţi.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”O să mai vorbim peste 2, 3, 4 luni încolo.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”….că dumneavoastră doriţi ca cetăţeanul să 

plătească 5 lei, ca să trăiască transportatorii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar dumneavoastră vreţi să, cum  faceţi cu 

2 lei-ul ăsta? Cum îl faceţi? Că nu iese calculul. Nu e vorba că plăteşte, oricum plăteşte 

cetăţeanul, dumneavoastră dacă vreţi cu subvenţie, nu tot cetăţeanul plăteşte? Cine 

plăteşte? Plăteşte cetăţeanul din Focşani şi pentru alţii din afara Focşaniului. Vă spun 

eu că nu e, e calculul total eronat, dar o să vedeţi peste 3, 4 luni. 

 

Se supune la vot proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi și  se adoptă  cu  12 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 
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Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 159 

 

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

mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golesti, județul Vrancea, de a delega 

gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului 

Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului 

Local al Municipiului Focșani  în acest sens; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 

Discutii? 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „d-le Președinte de ședință de ce 

este acolo proiectul nr. 22 și noi avem proiectul nr. 17, aici?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „este numărul de ordine a tot ceea ce 

s-a votat.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „ok, mulțumesc. Mă gândeam că 

trebuie să votăm proiectul nr. 22, dar acesta este în completarea ordinii de zi.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 12 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, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu și 8 

voturi „abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Drumea 

Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, 

Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr. 160 

 

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

rectificarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „am un amendament la acest proiect 

și anume: în vederea achiziționării a 3 licențe soft Windows 10 PRO pentru Serviciul 

Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, se completează art. 3, după cum urmează: 

în bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor se diminuează 

articolul bugetar „Chirii” cu suma de 2,5 mii lei și se majorează cu aceeași sumă 

articolul bugetar „Alte cheltuieli de investiții”. Mulțumesc”  

Dl. președinte de ședință Ionuț Mersoiu precizează că dl. consilier Claudiu 

Alin Dobre este iesit din sală. 
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Nu sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius Eusebiu 

Iorga și se aprobă cu 12 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, Mihai 

Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu și 7 voturi „abținere” din partea următorilor consilieri 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru 

A revenit în sală dl. consilier Alin Claudiu Dobre. 

Se supune la vot proiectul nr. 18 și se aprobă cu 12 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, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu și 8 voturi „abținere” 

din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Drumea Alina Ramona, 

Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, 

și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr. 161 

 

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

modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului Focșani nr. 37/2020 

privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului local  rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și se aprobă cu 12 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, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu și 8 

voturi „abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Drumea 

Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, 

Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr. 162 

 

  Se prezintă punctul 20 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 iulie 2020; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „din partea grupului PSD îl propun 

pe dl. consilier Mihai Nedelcu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „grupul consilierilor locali ai 

Partidului Național Liberal îl propune pe dl. consilier Costel Bîrsan.” 
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Se supune la vot propunerea d-lui consilier Marius Eusebiu Iorga și se aprobă cu 

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

Alexandru, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga 

Marius Eusebiu și 8 voturi „abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, 

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

 

Se supune la vot amendamentul d-rei consilier Ana Maria Dimitriu  și nu se 

aprobă cu 3 voturi „abținere” din partea domnilor și doamnelor consilieri Mihai Petruț, 

Mihai Nedelcu și Bojoaică Valerica, 9 voturi „împotrivă” a domnilor și doamnelor 

consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu și 8 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu 

Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

 

Se supune la vot proiectul nr. 20 cu amendamentul d-lui consilier Iorga și se 

aprobă cu 15 voturi „pentru” din partea domnilor și doamnelor consilieri Ionuț 

Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dobre Claudiu Alin, 

Gheoca Corneliu-Dumitru  și 5 voturi „abținere” din partea următorilor consilieri, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Tănase 

Neculai,  devenind hotărârea nr. 163 

 

  Se prezintă punctul 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind 

modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti, judetul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri și doamnelor  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga 

Marius Eusebiu și 8 voturi „abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, 

Dobre Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind 

hotărârea nr. 164 
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  Se prezintă punctul 2 din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind 

aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului municipiului Focsani, cabinetul primarului si viceprimarii 

municipiului Focsani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22 și se aprobă cu 12 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, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu și 8 

voturi „abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Drumea 

Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Dobre Claudiu Alin, 

Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr. 165 

 

Domnul Președinte de ședinta Ionuț Mersoiu „aș vrea acum să-i dau cuvântul 

d-lui Secretar pentru acele adrese, care le-am discutat la comisii. 

Vă rog domnule Secretar.” 

Domnul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„vă informam și la comisii. Am primit două adrese din partea Serviciului Teritorial 

Galați, respectiv DNA Galați prin care ni se solicită niște documente, respectiv 

documentele care au stat la baza adoptării  Hotărârii de Consiliul Local nr. 417 din 

11.10. 2017 este vorba de hotărârea prin care s-a aprobat achiziționarea imobilului din 

Comisia Centrală. Și o altă solicitare venită la 6 zile după aceea, respectiv în 10 iunie, 

respectiv adresa nr. 50956, prin care același serviciu ne solicită toate documentele 

întocmite cu privire la sumele alocate în perioada 2016 – 2017 Teatrului Municipal, 

proiecte de hotărâre, avize, procesele verbale, aprobare, respingere, etc. Și alături de 

aceste adrese v-am înaintat și borderoul documentelor așa cum au fost ele colectate de 

la toate serviciile care au avut tangență cu aceste proiecte. Atât cu privire la acestea, 

dacă dumneavoastră aveți întrebări pe marginea acestui material? 

Nu se supune nimic aprobării, solicitarea a venit către Consiliul Local și am spus 

că este corect să fiți informați despre această solicitare.” 

Următoarea adresă pe ordinea de zi așa cum va fost transmisă este adresa d-lui 

Gheorghiță Valentin, care la fel se adresează Consiliului Local și argumentează 

dumnealui pe două pagini ceea ce-și dorește sau ceea ce sesizează și am solicitat 

colegilor mei un punct de vedere pe care vi l-am înaintat cu privire la ceea ce s-a 

întâmplat în derularea acestui proces civil. Este pur și simplu o adresă care la fel este 

destinată Consiliului Local. Atât am avut să vă spun.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „eu aș vrea să aduc în discuție o mică problemă 

referitor la această adresă a d-lui Valentin Gheorghiță. Eu îmi aduc aminte că noi am 

votat sau a fost introdusă pe ordinea de zi o Hotărâre de Consiliu Local pentru angajarea 

unei case de avocatură, Mocanu și Asociații, și în acea Hotărâre, este vorba de 

415/2016 se referă strict la aprobarea achiziției serviciilor juridice în domeniul 

achizițiilor publice și implementării contractelor. Și acum stau și vă întreb, cum este 

posibil ca această casă de avocatură, în condițiile în care Primăria are nu mai puțin de 



31 

 

9 juriști să fie implicată într-un proces cu o persoană civilă? Și vreau să întreb și vreau 

să primesc răspuns, vă rog frumos, în scris, pe ce bază și cu ce fonduri a fost plătită 

această casă de avocatură în dosarele cu acest cetățean, dl. Gheorghiță Valentin?” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu „am luat act, o să primiți 

răspunsul în scris.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „dacă îmi mai permiteți, eu intuiesc cam unde 

o să bateți dumneavoastră și probabil o să-mi dați răspunsul la vreo adresă, ca să nu 

primesc, așa cum faceți de obicei...” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu „domnule consilier vorbiți vă 

rog pe subiect. Vă rog frumos.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „pe subiect, dar toate interpelările pe care le 

fac eu, nu primesc răspunsuri la ele. N-am primit nici un răspuns, vă dovedesc acum 

dacă vreți? Deci dumneavoastră probabil ați completat acest contract cadru și cu 

această adăugire, să-i spun așa. Dar nu a fost supusă aprobării Consiliului Local. Ca 

atare cred că este o problemă și de aceea insist să mi se dea un răspuns în termen legal 

de către domnul Primar. Și pentru că mă acuzați că nu vorbesc la subiect, haideți să vă 

spun: eu am o interpelare către domnul Primar depusă la registratură ...” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu „vorbiți de domnul Gheoghiță 

acum sau de alt subiect?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „pe acest subiect, apropo de răspunsuri, către 

Primarul municipiului Focșani și primesc răspuns de la cu totul altă persoană, cu totul 

alte probleme pe care le-am supus aprobării, solicitării, scuzați-mă. Și vă aduc la 

cunoștință că este din 5.11.2019 această adresă la care am primit un răspuns cu câteva 

zile în urmă, pe mail, repet, la cu totul altceva. Așa că domnule Primar apropo de 

drepturi și de coloană vertebrală....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dați-mi 

voie să vă răspund. Conform Codului Administrativ Primarul municipiului Focșani, 

are dreptul de a delega atribuții și a delega responsabilități. Nu sunt obligat să vă 

răspund dumneavoastră în mod direct eu, sunt compartimente de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei care poate formula răspunsuri și pot fi transmise 

în mod direct către petent. Nu știu cine a semnat acea adresă, dumneavoastră faceți o 

afirmație, nu am nici o dovadă că nu este semnată de mine. Cine semnează d-le 

consilier? 

.... 

Este Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani care are și calitate de 

ordonator terțiar de credite și poate să dea răspunsuri direct petenților. V-am răspuns 

la a doua întrebare, am început cu a doua întrebare. Altă întrebare? 

.... 

Faceți-ne plângere penală d-le Bîrsan. 

Este problema dumneavoastră și puteți reveni cu altă adresă, așa se face 

instituțional.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „o să revin cu o plângere penală.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dar faceți, 

credeți că ar fi prima și nu suntem obișnuiți cu dumneavoastră? 
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Aveți bunul simț și lăsați-mă să vorbesc, cât mai aveți să comentați? 

Atât știu să facă consilierii PNL în Consiliul Local scandal, circ și panaramă și 

plângeri penale. Cu atât v-ați evidențiat în 4 ani și nu știți măcar să citiți o informare 

de la colegii noștri. Vor răspunde cei care nu v-au răspuns în temen legal, nu eu. Eu 

am dat adresa în termen legal să primească răspuns în termen legal, dacă nu au dat în 

termen legal vor răspunde în fața legii. Faceți-ne plângere penală, eu vă rog să faceți 

plângere penală. 

În altă ordine de idei, la fel vă spun că nu cițiti decât ceea ce vă convine. Aveți 

în spate un punct de vedere cu dl. Valentin Gheorghiță, informarea făcută de serviciul 

juridic și contencios din cadrul Primăriei, în care se spune negru pe alb și citez: prin 

decizia civilă nr. 371 din 04.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați, a fost 

respinsă definitiv excepția, recunoscându-se societății de avocatură calitatea de 

reprezentant convențional al Primarului Municipiului Focșani, Primărie, Municipiului 

Focșani, reținand în considerente că persoanele juridice pot fi reprezentate 

convențional în instanță de avocat, iar împuternicirea de a reprezenta se dovedește cu 

delegație emisă în condițiile legii, delegație care este depusă la dosar conform art. 84, 

85 cod de procedură, obiectul cauzei nefiind nulitatea procedurii de achiziție publică... 

D-le consilier îmi dați voie să spun...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-le Primar noi comentam o hotărâre 

judecătorească?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „poate faceți 

plângere penală și instanței care a făcut această decizie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „eu v-am întrebat și să-mi răspundeți din ce 

fonduri ați plătit?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați întrebat 

de ce am angajat avocați? Pentru că putem, conform legii.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Primăria are 9 juriști.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ia întrebați 

câți mai sunt? Unul s-a dus la Prefectură și-mi face plângeri penale, unul este al 

dumneavoastră și l-am dus într-un alt sector. Avem dreptul legal, conform Curții de 

Apel Galați. 

În urma plângerilor dumneavostră penale, vreau să spun cetățenilor, cel puțin 20 

de angajați ai Primăriei muncesc inutil. Își alocă 3 săptămâni ca să constituie copie 

după toate documentele cerute de DNA, 35 de bibliorafturi au plecat la DNA cu 2 

camioane de mașini. În loc ca acei  20 de angajați să lucreze în folosul cetățenilor fiind 

energie consumată, bani consumați inutil. O să vedeți la urmă rezultatele sunt convins 

și am încredere în instanțele judecătorești și în toți cei care sunt abilitați să verifice 

aceste documente că vor respecta legea și vor, nu tendențios așa cum se face la Focșani, 

la Galați s-ar putea să se facă mult mai frumos.” 

Domnul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„ultimul punct al ordinii de zi este o plângere prealabilă formulată de către Asociația 

Taxi Fulger, o contestație sau o procedură formulată în prealabil a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 140, este hotărâre adoptată în mai, prin care am aprobat Regulamentul 

Serviciului de taxi și transport persoane. Vă spuneam și la comisii că contestatorul, prin 
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avocat, pe 5 pagini, contestă anumite articole. Dacă cu privire la acest material pe care 

vi l-am atașat la plângerea societății, ați avea alte opinii? Pentru că în definitiv 

dumnealor solicită anularea Hotărârii de Consiliu Local. Apreciați că se impune sau 

menținem Hotărârea? Cum o vedeți, cum considerați, cum apreciați?” 

Domnul consilier Radu Nițu „menținem Hotărârea.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „eu sunt de părere să menținem 

hotărârea, ținand cont și de faptul că toți membrii sau administratorii unor societăți de 

taxi din municipiul Focșani, inclusiv cei de la taxi Ral care constituie o asocieție mai 

mare și domnii de la Fulger și restul societăților au venit, împreună cu Primăria, am 

găsit împreună acele soluții care au fost adoptate în respectivul Regulament pe care 

împreună l-am și adoptat într-o ședință de Consiliu Local. La 2-3 zile după acest 

eveniment dânșii au venit cu această plângere, sunt nemulțumiți de anumite puncte, pe 

care nici noi în momentul de față nu le înțelegem de ce nu le-au exprimat atunci și de 

ce au fost de acord? În afara, faptul că obligatoriu a stat și pe site, dar dânșii au fost de 

acord cu acest regulament. L-am discutat foarte liber lejer, au venit cu propuneri care 

s-au adoptat atunci. Deci personal sunt de acord să menținem Hotărârea de Consiliul 

Local. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „părerea noastră este că acești oameni 

trebuiesc chemați, făcută o dezbatere cu ei. Noi trebuie să fim cât mai neutri să nu avem 

partiuni cu nimeni. Deci noi trebuie să respectăm, să-i ascutăm să vedem poate vin cu 

idei noi.” 

Domnul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„trebuie spus că proiectul acesta de hotărâre a fost postat pe site, undeva la începutul 

lunii februarie. Datorită situației pe care dumneavoastră știți bine care a existat în țară, 

n-am putut să facem o ședință de dezbatere publică. Acest lucru s-a întâmplat înainte 

de ședința noastră ordinară, când la sala de la Balada, am stat cel puțin 3,30 ore la 

această dezbatere la care au participat și cei de la Poliția Locală și cei de la Poliția 

municipiului, scuzați-mă cei de la Poliția municipiului nu au fost. În schimb au fost 

consilieri locali la ședință, au fost reprezentanții de la Direcția de Dezvoltare, au fost 

inclusiv contestatorii, prezenți în sală. N-am avut posibilitate pe moment să redactăm 

procesul verbal fiind foarte lung, iar la câteva zile când am fost la dumnealor să-l 

semneze, au refuzat și ne-am trezit cu această plângere prealabilă. Din punctul meu de 

vedere termenul ne apasă, de aceea am solicitat și introducerea pentru această ședință. 

Termenul este un termen de decădere, în termen de 30 de zile trebuie să răspundem. 

Dacă această adresă a fost înregistrată pe 22 iunie la noi, riscam ca la 27 – 28 iulie 

momentul în care va avea loc ședința ordinară a lunii iulie să nu putem să răspundem 

în termen. De aceea am spus că este corect să discutăm astăzi și dumneavoastră să vă 

pronunțați. Acum  că ulterior va fi o altă discuție, că se va relua acest proiect de hotărâre 

este o probabilitate. Obligatoriu trebuie să pronunțăm un punct de vedere pe care să-l 

trimit contestatorului să-i spun că îmi mențin Hotărârea sau îmi revoc Hotărârea. V-am 

spus și am făcut paranteza asta ca să înțelegeți că nu s-a adoptat pe genunchi acest act 

normativ. Luni de zile a stat pe site. Vă rog dacă sunt și alte opinii?” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „mulțumesc d-le președinte, 

vroiam să spun că știți că de-a lungul timpul în Consiliul Local am avut diverse Hotărâri 

care au intrat a la long, a la long, da, în ședințele de Consiliu Local. Cred că dacă acum 

ne-am menține poziția de ai asculta pe acești oameni și de a reveni asupra Hotărârii 

Consiliului Local cu diverse modificări bune, evident dacă este cazul pentru domeniul 

economic pe care dumnelor îl desfășoară de ce nu? Noi suntem aici tocmai pentru a 

rezolva problemele cetățenilor, fie de orice natură. Mulțumesc.” 

Domnul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„vă explic sau încerc să vă explic că termenul este un termen de decădere și nu avem 

cum să-l încălcăm. Dacă dumneavoastră apreciați că ne  vedem săptămâna viitoare în 

oricare zi și discutăm cu cetățenii aceștia și ulterior facem o ședință de Consiliu local 

de îndată sau extraordinară după caz prin care să supunem la vot și această solicitare, 

eu nu am nimic împotrivă. Mă gândesc însă că este irealizabil.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mă simt 

dezamăgit de modul de abordare a Asociației Taxi Ral a acestor problematici și spun 

acest lucru, dintr-un singur motiv. Am fost totdeauna deschis unui dialog cu aceste 

asociații și cu toate asociațiile profesionale, sindicale și de orice altă natură.  

Așa cum a spus și dl. Secretar acest proiect a fost postat pe site mai bine de 3 

luni de zile. Am primit adrese scrise, din partea dumnealor prin care ne-au adus la 

cunoștință anumite amendamente. I-am invitat în cadrul ședinței Comisiei de siguranța 

traficului și am discutat așa cum a spus și dl. Secretar 3 ore pe marginea acestui proiect, 

timp în care în urma discuțiilor s-au desprins, conturat toate amendamentele care au 

fost propuse. Dacă vă reamintiți și dați filmul înapoi sau vă uitați în procesul verbal al 

ședinței din luna mai, o să vedeți foarte clar că au fost foarte multe amendamente 

discutate în cadrul ședinței respective, cel puțin jumătate de oră. Eu sunt de acord ca 

fiecare asociație să fie nemulțumită la un moment dat, este dreptul dumnealor. Eu 

propun să amânăm această decizie de astăzi, să facem așa cum ați spus și 

dumneavoastră, înainte să propuneți dumneavoastră am discutat cu colegii din PSD 

această variantă de abordare, în sensul că, să-i mai invităm o dată la o discuție pe acești 

reprezentanți ai asociației și să vedem exact de unde au decurs aceste nemulțumiri care 

la prima întâlnire și nu numai la prima întâlnire și la celelalte întâlniri nu au fost 

discutate, vedem punctul dumnealor de vedere și vă anunț după  acum că cel târziu 

până pe 10 iulie vom mai avea o ședință extraordinară și în cadrul ședinței extraordinare 

conturăm un punct de vedere. Vă invit pe toți cei interesați să participați la această 

întâlnire, stabilim de comun acord și facem o convocare în scris asociației, dar 

bineînțeles dacă sunteți de acord, facem o convocare pentru săptămâna viitoare într-

una din zile la o anumită oră. Aș vrea să discutăm nu numai cu dumnealor, aș vrea să-

i invităm pe toți cei implicați în acest domeniu. Poate că propunerile pe care le fac 

dumnealor s-ar putea să nu convină celorlalți și să ne trezim apoi că modificăm într-un 

anumit fel Hotărârea de Consiliu Local și nemulțumește cealaltă parte care nu si-a 

manifestat nemulțumirea sau poate că nu există nemulțumiri la acest moment pentru 

ei. Îi chemăm pe toți din nou la discuții, avem acum toate condițiile în această sală, vă 

facem cunoscută data și ora întâlnirii, discutăm până în 10 iulie. Dacă noi vom avea 

ședință exraordinară pe 10 iulie, până în 10 iulie va trebui să facem o întâlnire cu acești 
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reprezentanți, cu toți reprezentanții. Nu putem să-i punem doar pe aceștia care au făcut 

contestație să propună, adică trebuie să avem un punct de vedere comun și unitar, eu 

așa o văd. Însă totodată și vreau să fac un apel public la toți reprezentanții acestor 

asociații că dialogul este cel mai sănatos și nu manifestări de genul cum au fost cele de 

astăzi, că reprezentând anumite taximetre de la taxi Fulger, au refuzat să elibereze 

locurile destinate dumnealor pentru a fi marcate sau imediat după ce au fost marcate 

au intrat tendențios cu mașina și au distrus marcajele făcute de către lucrătorii de la 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice. O spun la modul foarte prietenos pentru că 

puteam aplica sancțiuni, dar nu putem să avem așa o atitudine din aceasta ofensatoarea 

la adresa celor care muncesc pentru ei, la urma urmei. S-a stabilit prin această Hotărâre 

de Consiliu Local locurile destinate parcării și staționării în vederea așteptării clienților 

pentru toți taximetriștii și colegii noștri au trecut la treabă, au trecut la marcarea zonelor 

destinate staționării în vederea așteptării clienților pentru taximetrie. Astăzi am primit 

câteva imagini din partea altor colegi de-ai dumnealor prin care ne semnala faptul și vi 

le pot pune la dispoziție. Deși erau semnalizate cu jaloane, cu tot ce trebuie și se lucra 

acolo, dumnealor nu vroiau să părăsească acele zone, pentru o perioadă de 2 ore atât 

cât dura să marcheze și să se usuce marcajul respectiv, să nu fie deteriorat. Îmi pare rău 

că se adoptă asemenea atitudini, dar încă o dată eu vreau să fac dovada că suntem 

deschiși acestui dialog și eu propun acest lucru. Dacă dumneavoastră aveți altă opinie? 

Eu spun să amânăm discuția până la momentul la care avem o întâlnire.” 

 

 Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 
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