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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 26.11.2020 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

agricultură; 

 d-na Constantinescu Rodica – inspector Serviciul Administraţie publică locală 

şi agricultură; 

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

agricultură; 

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

 d-nul Vladimir Duşinschi – consilier cabinet primar; 

 d-na Paula Mîndru – inspector Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate ; 

 d-na Mihaela Lola – inspector Serviciul Juridic Contencios; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul Corp de Control; 

 d-na Emanuela Botezatu – inspector Compartiment transport public local de 

călători; 

 d-nul Viorel Dumitru – inspector Compartiment administrativ; 

 d-na Florina Cătănoiu –  șef Birou constatare, impunere; 

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

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

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani SA.;  

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George, Tănase Neculai,  

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

Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel, Zîrnă Cristian 

 

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 16 Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 17 Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 18 Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 299/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu”  Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 306/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Anghel Saligny”  Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 

2007;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

art. 14 din H.C.L. nr. 146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 
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unui număr de șapte spații, inventariate în domeniul public al municipiului 

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local 

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

municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 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, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Instalație utilizare gaze naturale presiune joasă – 

Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Branșament apă – canalizare și rețea hidranți exteriori la 

Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focșani pe anul 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre pentru modificarea pct. VII din anexa la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului  Focșani nr. 219/2020 privind aprobarea 

metodologiei pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe 

mijloacele de transport urban de călători în municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru achiziționarea unei plăci 

comemorative cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Școlii de Ofițeri 

Naviganți Aviație nr. 2;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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19. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2020, a sumei de 2,00 mii lei pentru premierea gimnastei Ana 

Maria Bărbosu, câștigătoarea titlului de Campioană a României la gimnastică, la 

Campionatul Național individual de gimnastică al junioarelor de la Ploiești din 19 

noiembrie 2020, precum și a antrenorilor acesteia Daniela Trandafir și Cezar 

Stoica;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a 

actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local care pot fi 

comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin 

mijloace proprii ori prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile 

fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal și a 

procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și 

a altor acte emise de organul fiscal local al municipiului Focșani prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

local al municipiului  Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții   pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului 

Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

local al municipiului  Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 118/2017 privind schimbarea 

destinației spațiului medical cu suprafața utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al 

imobilului – Policlinica nr. II, situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în „spațiu cu destinația de 

bază de practică pentru școala postliceală sanitară”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Peneș Curcanu nr. 2, bl. 2, 

județul Vrancea, T 96, P %5321, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către doamna Crăciun Elena și către domnii Crăciun Răzvan și Crăciun 

Alex;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului 

în suprafață totală de 15,00 mp. situat în Focșani, str. Constituției nr. 1, județul 

Vrancea, T 193, P %10664, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani 

către doamna Costache Eugeniea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în suprafață totală de 38,40 mp. situat în Focșani, str. Cpt. Crețu Florin nr. 13, 

județul Vrancea, T 204, P %11169, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către doamna Gegea Cristina;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Școlii nr. 10, sc. 4, 

județul Vrancea, T 30, P %1860, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către doamna Zamfirescu Vasilica;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 

52/2020 privind aprobarea listei de priorități;  

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

   Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 (patru) schimburi de 

locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul 

Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

   Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru domnul 

Condruz Marius Aurel, 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;  

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

   Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian 

 

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

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

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

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

   Dumitru Victor, Costea Ionel 
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      SECȚIUNEA a II-a 

1. Adresa Judecătoriei Focșani emisă în dosarul nr. 2209/231/2019, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 108445/19.11.2020. 

 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană  

„Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 26.11.2020, ședinta 

Consiliului Local Municipal ce a fost convocată prin dispoziția nr. 896/ 20.11.2020, 

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

Dacă la comisii a fost o prezență mai mare acum se constată că în sală prezența 

a 11 consilieri și o să nominalizez de la stânga la dreapta d-nul consilier Corneliu 

Gheoca, d-na consilier Alina Drumea, d-na consilier Livia Marcu, d-nul consilier 

Ionel Costea, d-nul consilier Liviu Macovei, d-nul consilier Cristian Zîrnă, d-nul 

consilier Neculai Tănase, d-na consilier Ana-Maria Dimitriu, d-nul consilier Victor 

Dumitru, precum și d-na consilier Alexandra Tănase și d-na consilier Corina 

Atanasiu, a ajuns în sală și d-nul consilier Marius Iorga, în aceste condiții apreciez că 

fiind în sală 12 consilieri prezenți, chiar 13, 14 ...  

Trebuie spus că s-a făcut o pauză după ședința comisiilor care s-au prelungit 

după ora 15,00 când era programată ședința de plen. Datoria mea este să fac prezența 

și să știm dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 137, care reclamă ca 

ședința să fie statutară să fie majoritatea consilierilor locali în funcție prezenți în sală. 

Așadar vă informez că m-a sunat înainte de ședință d-nul consilier Bîrsan 

Costel care mi-a spus că nu poate participa, în același timp s-a luat legătura cu d-nul 

consilier Nedelcu Mihai care și-a exprimat opțiunea pentru a participa în format 

online prin aplicația Zoom. 

În acest moment în sală sunt prezenți 19 consilieri, vă spuneam despre cei 2 

care lipsesc, apreciez că se poate ține această ședință. Vă rog să vă exprimați cu 

privire la procesul verbal întocmit pentru ședința din 17.11.2020, săptămâna trecută, 

când a avut loc ședința extraordinară care a condus-o d-nul consilier Tănase.” 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule secretar vă rog să consemnați că 

nu am participat la acea ședință, drept pentru care nu voi vota.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„am înțeles, dacă mai sunt și alte observații?   

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

extraordinare din 17.11.2020, și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

Vă spuneam că d-nul consilier Bîrsan Costel nu poate fi prezent la ședință, 

motiv pentru care vă rog să faceți propuneri pentru ca această ședință să fie condusă 

de către un consilier local. 

Domnul consilier Radu Nițu „ dacă îmi permiteți, observ că d-nul consilier 

Bîrsan are probleme, care le are și aș propune să ne conducă astăzi o d-na, pe d-na 

consilier Tătaru Alexandra.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „mulțumesc pentru propunere, încă nu 

am experiența necesară pentru a conduce o ședință, poate data viitoare.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„am înțeles, alte propuneri?” 
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Domnul consilier Liviu Macovei „îl propun pe d-nul consilier Corneliu 

Gheoca.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„alte propuneri? 

Înțeleg că nu sunt alte propuneri, a rămas singura propunere a d-nului consilier 

Macovei pentru ca această să fie condusă de către d-nul consilier Gheoca Corneliu 

Dumitru. 

Dacă mai sunt discuții? 

Atunci vă rog să vă pronunțați. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 

3 voturi „abținere”, 4 și d-nul consilier Mocanu. 

D-nule consilier Nedelcu Mihai dumneavoastră cum votați?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „abținere.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„cu 5 voturi „abținere” și 13 voturi „pentru”, asta înseamnă că d-nul consilier Gheoca 

va conduce ședința de astăzi. 

Vă rog d-nule consilier.”  

„6 voturi „abținere” din partea d-nilor consilieri Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel și 14 voturi „pentru” din partea d-nelor și d-nilor consilieri Gongu Emanuel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Ungureanu Daniel, Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea 

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

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, devenind hotărârea nr.356 

 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „mulțumesc d-nule secretar, 

bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, stimați invitați, celor care ne urmăresc în 

mediul online, d-nule Primar. 

O să intrăm în lucrările ședinței ordinare nu înainte de a vă mulțumi pentru 

încrederea acordată pentru a prezida această ședință de astăzi în lipsa d-nului 

președinte Bîrsan. Dacă sunt discuții referitoare la ordinea de zi? Vă rog d-nule 

Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „bună ziua 

d-nelor și d-nilor consilieri, stimați colegi, dragi invitați pentru ordinea de zi de astăzi 

propun în completare 2 proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru încetarea contractului 

de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani nr. 30235/28.04.2017, prin denunțare unilaterală. 

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 424/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

  Acestea sunt în completarea ordinii de zi. Observ că în sală nu sunt prezenți 

toți consilierii locali și deși am propus pe ordinea de zi de astăzi ca prim punct 

proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor cred că trebuie să dăm șansă 

tuturor să fie prezenți, să participe la votul de alegere a celor doi viceprimari ai 

municipiului Focșani, drept pentru care propun retragerea acestui proiect privind 

alegerea viceprimarilor municipiului Focșani. Vă mulțumesc!” 
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Domnul consilier Liviu Macovei „propun suplimentarea ordinii de zi cu un 

proiect de hotărâre privind reprezentarea Consiliului local al municipiului Focșani în 

relația cu instanțele de judecată.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „se supune la vot 

introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte ale d-nului Primar.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „deci contractul de 

delegare, da sunt diferite, dar sunt propunerile d-nului Primar, da? În completare, 

încetarea contractului de delegare de gestiune și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 424/2019.” 

Domnul consilier Marius Iorga „pe care-l votăm?” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „primul, încetarea 

contractului de delegare de gestiune. 

Se supune la vot cu 11 voturi „pentru”, d-nule consilier Nedelcu, cum votați la 

proiectul din completare cu încetarea contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „mă abțin.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „cu 11 voturi „pentru” ale    

d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-

George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 

voturi „abținere” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, proiectul a fost 

introdus pe ordinea de zi. 

În continuare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 424/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, se supune la vot. D-nule consilier Nedelcu ne auziți?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu vă aud, se poate observa la 

dumneavoastră pe monitor, ca să nu mă mai întrebați de fiecare dată.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „am lămurit-o. Cu 20 voturi 

„pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. 

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului propus de d-nul 

consilier Macovei cu 20 voturi „pentru” și acesta a fost introdus pe ordinea de zi. 

  

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

“pentru”. 

 

 Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte înainte de a intra în ordinea 

de zi trebuie să alegem o comisie de numărare a voturilor.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „aș propune să citim fiecare 

proiect până când se termină propunerile consilierilor în diverse comisii ale 

instituțiilor și ulterior o să propun o comisie de numărare a voturilor.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte am făcut-o la comisii și toate 

grupurile au fost de acord ca să rămână aceeași …” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „d-nule consilier o să o iau 

cum consider eu deocamdată. Mulțumesc.” 
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Punctul 1 a fost retras de pe ordinea e zi 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani 

SA.; Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George, Tănase Neculai, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, 

Costea Ionel, Zîrnă Cristian 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Neculai Tănase „mulțumesc d-nule președinte, o propun pe 

d-na Mihaela Baclov.” 

Domnul consilier Marius Iorga „mulțumesc d-nule președinte, din partea 

grupului PSD propunem pe d-nul Melinte Vasile.” 

D-na consilier Corina Atanasiu „Alianța USR-PLUS ar vrea să propună pe       

d-nul Petruț Lupu.” 

 

  Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nul Gheoca Corneliu.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „din partea grupului PSD propunem pe d-nul 

consilier Aurel Șelaru.” 

 

  Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

 Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe d-nul consilier 

Nistoroiu Alexandru.” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „din partea PNL d-nul consilier Costea 

Ionel.” 

 

  Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Radu Nițu „PSD propune pe d-nul consilier Gongu 

Emanuel.” 

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

Dimitriu.” 
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Se prezintă punctul  6 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”  Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „aici din câte îmi aduc 

aminte mai trebuia un membru să se completeze, nu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „da.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „al treilea reprezentant în 

Consiliu.” 

Domnul consilier Radu Nițu „propunem pe d-nul consilier Nedelcu Mihai.” 

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

Dimitriu.” 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 306/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Radu Nițu „propunem pe d-nul consilier Aurel Șelaru.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „Alința USR-Plus o propune pe d-na 

consilier Alexandra Tătaru.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny”  Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD o propune pe d-na consilier 

Nedelcu Cristina.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „d-nule președinte subsemnatul se propune 

pentru Școala Anghel Saligny. ”  

Doamna Cristina Dăscălescu „ În hotărârea care se propune a fi abrogată prin 

acest proiect a fost desemnat domnul Zîrnă, fiind incompatibil în acestă calitate 

întrucât este și în C.A. al aceleiași unități de învățământ.” 

Domnul secretar general al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„cred că acesta este motivul pentru care s-a reluat proiectul.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „din câte știu ... d-nule 

Zîrnă așa este. Altă propunere vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „de la PNL îl propunem pe d-nul consilier 

Costea Ionel.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „d-nul Costea Ionel în locul 

d-nului Zîrnă Cristian la proiectul nr. 8 
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Se prezintă punctul  9 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în 

Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

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

Mocanu Gerogian Cristinel, Gongu Emanuel și de la comunitatea locală pe d-nul 

Dima Valentin.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL propune pe d-nii consilieri 

Macovei Liviu, Zîrnă Cristian și din partea comunității locale pe d-nul Mircea 

Lazăr.” 

 

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

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

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

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

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

Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe d-nul consilier 

Nistoroiu Alexandru.” 

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

 

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

desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Focșani care 

să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Radu Nițu „din partea grupului PSD propunem pe d-na 

consilier Nedelcu Cristina și d-nul consilier Șelaru Aurel.” 

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

d-na Drumea Alina.” 

 

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

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

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

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

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

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

și supleant d-nul Dumitru Victor.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe d-nul Nistoroiu 

Alexandru titular și d-nul Ungureanu Daniel supleant.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „îmi cer scuze d-nule președinte, aici este 

un membru și un supleant, nu?” 
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Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „sunt 3 membri, 3 

supleanți. D-nule Radu Nițu la supleant pe cine ați propus? 

Domnul consilier Radu Nițu „pe d-nul Ungureanu Daniel.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „d-nul Nistoroiu Alexandru 

titular și?” 

Domnul consilier Radu Nițu „și încă un membru, nu?” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „3 membri titulari și 3 

supleanți. Deci titulari Radu Nițu, Nistoroiu Alexandru și? 

.... 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte haideți încă o data sa stabilim 

câți membri? 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „3 membri titulari și 3 

supleanți. 

Domnul consilier Radu Nițu „deci Radu Nițu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, supleant Ungureanu Daniel, Șelaru Aurel și Mocanu Georgel.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „din partea grupului PSD 

titulari d-nii Nedelcu Mihai, Radu Nițu și Nistoroiu Alexandru și supleanți d-nii 

Ungureanu Daniel, Șelaru Aurel și Mocanu Georgel.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „vrem să rectificăm un pic, d-nii Liviu 

Macovei, Costea Ionel și supleanți.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „mai trebuie încă un 

membru.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „atât propunem noi. Și la supleanți rămâne   

d-nul Dumitru Victor și Gheoca Corneliu.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „din partea PNL titulari d-

nii Liviu Macovei și Costea Ionel și supleanți subsemnatul și d-nul Dumitru Victor.” 

Doamna Corina Atanasiu „Alianța USR-Plus la titular d-na Tătaru 

Alexandra, supleant, subsemnata, Atanasiu Corina.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „deci titular d-na Tătaru 

Alexandra și supleant d-na Atanasiu Corina.” 

 Acum fiindcă am finalizat proiectele care vizau propuneri o să ... vă rog d-le 

consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu „să facem propuneri pentru comisia de numărare 

a voturilor.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „da, să facem propuneri 

pentru comisia de numărare a voturilor.” 

Domnul consilier Radu Nițu „din partea PSD, il propunem pe d-nul consilier 

Ungureanu Daniel, are experiență și d-na consilier Tătaru Alexandra.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „și încă un membru pentru 

comisie vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL propune pe d-nul consilier Dumitru 

Victor.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „comisia de numărare a 

voturilor formată din d-nul Ungureanu Daniel, d-na Tătaru Alexandra și d-nul 

Dumitru Victor. 



13 
 

Se supune la vot comisia și se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o neparticipare la 

vot a d-nul consilier Nedelcu Mihai.” 

 

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

modificarea H.C.L. 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, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o neparticipare la vot a d-nul consilier Nedelcu Mihai, devenind 

hotărârea nr. 357 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Instalație utilizare gaze naturale presiune joasă – Extindere cu 12 Săli de clasă 

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

Discuții? 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 358 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Branșament apă – canalizare și rețea hidranți exteriori la Extindere cu 12 Săli 

de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 359 

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

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Marius Iorga „vreau să introduc 2 amendamente: 

- se propune completarea art. 1 după cum urmează: 

- în bugetul Primăriei Municipiului Focșani subcapitolul 51.02.01.03, 

articolul 10.01.01 se diminuează cu suma de 185,00 mii lei și se majorează 

subcapitolul 54.02 cu suma de 185,00 mii lei la articolul 51.01.01 

- în bugetul Colegiului Național Al. I. Cuza la capitolul 65.02.04.02 articolul 

20.04.04 se diminuează cu suma de 0,40 mii lei și se majorează articolul 

74.01.30 cu suma de 0,40 mii lei în vederea achiziționării unei licențe Zoom 

Educativ.” 

  Domnul președinte de ședință Corneliu Gheoca „acesta este al doilea 

amendament?” 
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Domnul consilier Marius Iorga „nu, este un punct doi din același 

amendament: 

    - se propune completarea articolul 2 după cum urmează: 

- în bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Focșani 

capitolul 34.10.50 se diminuează cu suma de 185,00 mii lei și se majorează 

capitolul 43.10.09 cu suma de 185,00 mii lei 

  Acesta a fost primul amendament. Al doilea amendament la același proiect de 

hotărâre: 

-se propune introducea unui nou articol, în sensul suplimentării creditelor de 

angajament pe anul 2020 cu suma de 4.322,24 mii lei repartizată pe obiective după 

cum urmează: 

- documentații tehnico economice necesare proiectului Optimizarea 

coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, 

creșterea accesibilității rețelei de transport – 4.150,09 mii lei; 

- branșament apă – canalizare și rețea hidranți exteriori la Extindere cu 12 

săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani – 160,19 mii lei; 

- instalație utilizare gaze naturale presiune joasă – Extindere cu 12 Săli de 

clasă a Școlii nr. 3 Focșani – 11,96 mii lei. 

  Multumesc.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „eu am observat cu branșamentul... este 

deja proiect, nu? Branșamentul de apă și de gaze nu este deja proiect? Aș fi vrut să 

știu de unde se scad aceste sume? Nu se văduvesc alte investiții?” 

 Doamna Simona Poieană „nu, pentru că nu sunt credite bugetare, sunt credite 

de angajament.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vroiam să-l întreb și pe d-nul Primar 

despre aceastea, adică să vă spuneți părerea despre aceste amendamente.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da, sunt 

amendamentele impuse de natura proiectului în sine, noi ar trebui să facem aceste 

modificări la proiectul inițial tocmai pentru că am avut ulterior primite aceste 

documentații și a trebuit să le prindem în buget.” 

Domnul consilier Marius Iorga „nu aș vrea să faceți... de fapt nu este nici o 

asemănare între cele două proiecte. Proiectul dinaintea acestuia, acolo am discutat 

clar despre stabilirea indicatorilor și aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Și 

aici de sumele necesare pentru derularea proiectului.” 

Doamna consilier Livia Marcu „mulțumesc. Înțeleg că ați optat pentru 

diminuarea unei sume pentru Colegiul Național Al. I. Cuza și am să vă rog să dați 

câteva detalii ca să știu care este viziunea care a generat această diminuare.” 

Domnul consilier Marius Iorga „am mutat niște bani dintr-un capitol bugetar 

în alt capitol bugetar, nu le-am luat banii. Acești bani rămân în bugetul Colegiului, 

dar vor fi folosiți pentru achiziționarea licenței Zoom educativ.” 

Doamna consilier Livia Marcu „tocmai în acest vă întreb, eu am înțeles de 

ce. Eu vroiam să vă întreb dacă cei de la Colegiul Cuza v-au solicitat așa ceva?” 

Doamna Simona Poieană „ Există solicitare din partea Colegiului Cuza.” 

Doamna consilier Livia Marcu „noi am participat la ultimul Consiliu de 

Administrație și cred că această solicitare ar fi trebuit să se facă atunci. Ca profesor 

titular al acestui colegiu vă spun că orele online se fac pe aplicația Classroom și nu pe 
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Zoom, așa cum ați spus și aș fi vrut aceste detalii încât să nu diminuați sume pentru 

ceva ce nu folosește. Dacă există o adresă a Colegiului Național Al. I. Cuza, asta 

este.” 

Domnul consilier Marius Iorga „este cu siguranță și o aveți și dumneavoastră 

atașată.” 

 Doamna consilier Livia Marcu „această solicitare nu a trecut prin ultimul 

Consiliu de Administrație.” 

Domnul consilier Marius Iorga „cererea a fost făcută de Colegiul Cuza.” 

Doamna consilier Livia Marcu „când?” 

Doamna Simona Poieană „În data de 24 noiembrie, după ce a fost întocmit 

proiectul de hotărâre de rectificare.” 

Doamna consilier Livia Marcu „mulțumesc, am înțeles, nu doream decât 

clarificare, dat fiindcă știam că este o altă aplicație care funcționează acum. 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vroiam să spun, de asta cer și lămuriri, 

dacă aceste investiții sunt necesare și nu afectează alte bugete, este normal să le 

votăm.” 

Doamna Simona Poieană „după cum spuneam Legea Finanțelor orice sumă 

pentru cheltuieli de investiții nu se poate prinde în buget decât după aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, lucru care s-a aprobat prin cele două proiecte 

precedente. După care, dat fiind faptul că proiectul pentru rectificarea bugetului 

fusese deja întocmit, a fost necesar introducerea acestui amendament prin care se 

aprobă, dumnevoastră urmează să aprobați, credite de angajament, nu credite 

bugetare. Creditele de angajament sunt creditele care permit începerea procedurilor, 

nu înseamnă că și efectuăm plăți anul acesta.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vă mulțumesc pentru precizări, dacă 

aceste obiective sunt necesare, grupul PNL va vota aceste amendamente.” 

 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot primul amendament a d-nului consilier 

Iorga și se aprobă cu 20 voturi „pentru”.  

 Se supune la vot cel de-al doilea amendament formulat de d-nul consilier Iorga 

și se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui și se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 360 

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

modificarea pct. VII din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului  

Focșani nr. 219/2020 privind aprobarea metodologiei pentru acordarea de 

facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de 

călători în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 
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Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 361 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2020 pentru achiziționarea unei plăci comemorative cu ocazia 

împlinirii a 70 de ani de la înființarea Școlii de Ofițeri Naviganți Aviație nr. 2; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 362 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

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

sumei de 2,00 mii lei pentru premierea gimnastei Ana Maria Bărbosu, 

câștigătoarea titlului de Campioană a României la gimnastică, la Campionatul 

Național individual de gimnastică al junioarelor de la Ploiești din 19 noiembrie 

2020, precum și a antrenorilor acesteia Daniela Trandafir și Cezar Stoica; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Discuții? Vă 

rog, domnul consilier Mocanu.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Cum am discutat și la nivel de Comisii, aș dori să aduc un amendament, 

pentru că se face premierea doar a unei singure sportive, noi dorim să o premiem și 

pe colega acesteia, pe sportiva Iulia Florentina Trestianu care a venit cu o medalie de 

bronz individual compus și argint la paralele, inclusiv antrenorii bineînțeles. 

Dar aș dori să spun câteva cuvinte despre această sportivă. Este component al 

Lotului Național din Deva, unde se face cantonamentul și este un Centru Olimpic 

pentru juniori. Bănuiesc că ne reprezintă pe plan național și internațional, că primele 

trei vor pleca la campionatele europene  și mondiale și cred că merită susținută și 

eleva și sportiva Iulia Florentina Trestianu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „ O să vă rog 

să faceți referire că doar o introduceți pe doamna.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Pentru domnișoara Bărbosu 

2,00 mii lei, cum am discutat și în comisie, pentru domnișoara Trestianu 1,50 mii lei 

și pentru domnii antrenori 1,00 mii lei pentru fiecare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Deci 

amendamentul sună: modificarea sumei de 2,00 mii lei, da? În ce sumă?” 
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Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „În 5,50 mii lei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, dacă îmi 

permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La comisii, dacă erați un pic atent, deci 

mărirea cuantumului a fost propunerea domnului Liviu Macovei.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mai este un 

amendament.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi da, asta era. Iar introducerea a fost 

propunerea dânșilor. Fiți un pic mai atent, domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Introducerea 

doamnei Trestianu, zic bine? Iulia Florentina pentru a fi premiată și vă rog 

amendamentul!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Cum am vorbit și la comisii, doresc suplimentarea sumei de premiere cu 5,50 mii lei, 

2,00 mii lei pentru domnișoara Bărbosu, 1,50 mii lei pentru domnișoara Trestianu și 

câte 1,00 mii lei pentru domnii antrenori.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Am înțeles.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Oricum din punctul meu de 

vedere, indiferent ce sumă alocăm noi din bugetul local, este prea mică pentru efortul 

pe care îl depun acești antrenori și acești copii și că ne reprezintă așa de sus. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Alte 

discuții?” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier Mocanu 

Georgian pentru introducerea doamnei Trestianu Iulia Florentina pentru a fi premiată  

și se aprobă cu 20 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga 

Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 

Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu 

Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, 

Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Macovei Liviu George pentru rectificarea sumei de 2,00 mii lei în 5,50 mii lei, 2,00 

mii lei pentru domnișoara Bărbosu, 1,50 mii lei pentru domnișoara Trestianu  și câte 

1,00 mii lei pentru cei doi antrenori  și se aprobă cu 20 voturi ”pentru” din partea 

următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, 

Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina 
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Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra. 

Dacă sunt discuții? 

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

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 363 

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor 

acte emise de organul fiscal local care pot fi comunicate prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin mijloace proprii ori prin 

intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura 

persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal și a procedurii de 

comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte 

emise de organul fiscal local al municipiului Focșani prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog, domnul Macovei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Mulțumesc, domnule 

președinte! Aș vrea să fac mai multe amendamente, să introduc mai multe 

amendamente în acest proiect de hotărâre.” 

Primul amendament: 

1) La anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre se va completa cu următoarele: 

„Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de organul 

fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sunt 

valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătură olografă și ștampila 

conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată 

pe un certificat calificat al organului fiscal local.” 

 

Amendamentul numărul 2: 

2) La anexa nr. 2 la art. 5 se va introduce după alin (2), un nou alineat care va 

avea următorul cuprins: „ În cazul persoanelor juridice, e-mailul de 

confirmare trebuie însoțit de semnătură electronică extinsă bazată pe un 

certificat calificat. Celelalte alineate se vor renumerota corespunzător.” 
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Vreau să precizez că acest amendament a fost făcut datorită faptului că, în 

proiectul inițial, dat de Guvernul României în 2016, se precizează acest lucru  și 

suntem nevoiți să adăugăm acest amendament la acest proiect.  

Al treilea proiect, dacă îmi permiteți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Al treilea 

amendament.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Al treilea amendament, dacă îmi 

permiteți, aveți în proiectul de hotărâre lista actelor administrative fiscale și aș vrea 

să introduc la numărul 33 ”Notificări și alte informări”. 

Am să motivez imediat și acest amendament. Sunt situații în care Primăria 

Municipiului Focșani trebuie să informeze mai ales societățile comerciale, de 

expirarea unor termene. Un exemplu de acest fel, vi-l dau prin:  

„Clădirile trebuie reevaluate din 3 în 3 ani de zile” și de foarte multe ori se 

întâmplă ca societățile comerciale să ajungă târziu la Primărie. Se creează un 

ambuteiaj la Serviciul taxe și impozite, la ghișee și nu numai. Există o presiune mare 

pe angajații de la Primărie și aș prefera ca aceste notificări să fie trimise la început de 

an, prin mail, eventual printr-o soluție soft pe care am discutat-o cu colegii din 

Primăria Municipiului Focșani.  

Aș mai modifica art. 1 care se referă la: 

 „Organele fiscale pot opta pentru o comunicare a actelor administrative 

fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local către 

contribuabili prin următoarele mijloace electronice, e-mail și fax.” Aș vrea să 

scoatem noțiunea de fax. Aș vrea să nu mai punem Primăria Municipiului Focșani să 

trimită faxuri. Eventual, pot primi fax. Cred că suntem în 2021 de acum și trebuie să 

renunțăm la această opțiune, care este o mare consumatoare de timp din partea 

angajaților Primăriei.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Acesta ar fi 

amendamentul nr. 4.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Acesta ar fi amendamentul 

numărul 4.  La art. nr. 2 alin. (2) citez: 

„Cererea prevăzută la alin. (1) formularul prevăzut la anexa nr. 1 și  la anexa 

nr. 2 la procedură, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre se 

depune în scris personal la registratura Serviciului de impozite și taxe locale și va 

conține inclusiv adresa de corespondență și aș vrea să adaug și numărul de telefon, nu 

numai adresa.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da, este bine 

să fie menționat.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și al cincilea amendament. Deci 

nu este obligatoriu. Este opțional. Deci în tot acest proiect se vorbește de un mail. Aș 

vrea să schimbăm noțiunea de mail, în mailuri. Există foarte multe firme care 
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folosesc mai multe adrese de mail, un mail este al administratorului, un mail este al 

contabilului, un mail este al serviciului juridic. 

E-mail. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „E-mailuri. 

Adică și e-mail și e-mailuri.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Aș vrea în același timp, tot la 

acest punct, să corectăm anexele 1 și 2. Anexa 2 înseamnă, deci nu are număr de 

telefon, mă refer la adresa pe care societățile comerciale trebuie să o facă către 

Primărie. La anexa nr. 2, la procedură, nu există număr de telefon, despre ceea ce 

vorbeam adineauri și la anexa nr. 1, pentru persoanele fizice la fel să se corecteze 

pentru a se scoate noțiunea de fax și a se introduce numărul de telefon.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Deci ultimele 

trei precizate fac parte din același amendament 5, unde se scoate noțiunea de fax și în 

loc de e-mail va fi și e-mailuri.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și aș vrea să mai fac un 

amendament sau să completez.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Îl formulați 

pe  al șaselea? ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Al șaselea. Se vorbește la art. 5 

alin. (3) de confirmare de primire. Aș vrea să detaliem puțin confirmarea de primire 

de e-mail. Societatea comercială sau contribuabilul primește mailul și poate să dea un 

răspuns scris către Primăria Municipiului Focșani, prin care anunță că a primit 

documentele. Este prima formă. 

A doua formă. Dacă mailul de pe care se trimite corespondența are activat un 

serviciu de citire, celui care deschide mailul  i se pune o întrebare dacă dorește să 

trimită automat o confirmare de citire de mail. Categoric este valabilă doar la 

persoane fizice, pentru că la persoane juridice ne îngrădește legea din 2016 și        v-

am și spus la amendamentul nr. 2, trebuie făcut acest răspuns cu semnătură 

electronică. Și aș mai face o precizare la următorul amendament.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „La 7, da?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Toate mailurile să fie trimise de 

pe domeniul - focșani.info, să nu avem surprize să vină contribuabili sau societăți 

comerciale și să spună că au trimis mailuri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Deci de pe 

adresa oficială?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „De pe domeniu, că pot fi mai 

multe adrese la Primăria Municipiului Focșani. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu 

cea mai mare plăcere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „V-ascult.” 
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Doamna consilier Corina Atanasiu: „Vă mulțumesc, domnule președinte! A 

acoperit Liviu Macovei cele mai multe dintre punctele pe care le-am sesizat și noi. 

Nu știu sigur dacă a menționat eliminarea art. 6 acela care... din anexa 2 în care se 

vorbește doar despre comunicarea prin fax. Ca  să fie treburile clare. Și atunci ar fi... 

poftiți? Excluderea art. 6. Exact. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da. Dacă nu 

mai sunt... vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt de acord cu amendamentele 

propuse, cu o singură excepție. Comunicarea prin fax, chiar dacă suntem în 2020 și 

bate la ușă 2021 este utilizată de foarte multe ori, pentru că din păcate nu mulți au 

ținut pasul cu noile tehnologii și să o lăsăm ca o alternativă, deci nu neapărat să o 

excludem. Deci poate fi folosită ca o alternativă de comunicare, nu obligatoriu. Ca 

principal mod de transmitere, de comunicare a actelor administrative să fie e-mailul, 

dar dacă sunt situații în care societăți comerciale în general, mai vechi și vă dau 

câteva exemple, pe care le cunosc, nu au e-mail, dar au faxul care este sfânt pentru ei, 

și-l utilizăm foarte des în aceste situații. Cu aceste amendamente, dar cred că nu 

trebuie să renunțăm. Este o altă posibilitate prevăzută de lege, de a comunica în 

situațiile în care nu avem la îndemână o căsuță poștală electronică. Și eu cred că 

trebuie lăsat...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Ca o 

alternativă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca o alternativă, nu neapărat ca o 

obligativitate. Este opinia mea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă rog!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Dacă îmi permiteți, domnule 

președinte? Degeaba trimitem semnături electronice prin fax că-și pierd toată 

valoarea. Aici ar trebui să vedem din nou tot textul și să vedem unde apare transmisul 

de semnătură electronică prin fax. Și apropo de domeniu versus e-mail, nu știu dacă 

contează foarte mult domeniul dacă documentul este semnat electronic. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă rog!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Este bine să știe că acel mail vine 

de la Primăria Municipiului Focșani, ca idee.  

În legătură cu faxul, dacă experiența celor care lucrează în Primărie a dovedit 

că faxul este important, eu zic să renunțăm, dar vă propun ca peste jumătate de an, un 

an, chiar să renunțăm, pentru că suntem în perioada de pandemie, toată lumea s-a 

upgradat și societățile mai vechi trebuie să se upgradeze mai ales că, toate situațiile 

financiare, în ziua de astăzi se depun online. Așa că societatea respectivă cu siguranță 

are un serviciu de contabilitate, dacă nu are externalizat acel serviciu și poate lua 

această inițiativă.  
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Eu propun ca peste jumătate de an, un an să reluăm această discuție, dar ca 

primă formă de comunicare  și importanță să fie căsuța de e-mail. 

Deci retrag amendamentul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Deci, vă rog. 

O secundă! Pe care îl retrageți?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Faxul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Eu mi l-am 

notat la 5 art. 2, să verificăm să nu greșim. Da, vă rog!.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Mulțumesc! Aici avem iarăși o 

problemă. Trebuie să ne întoarcem la anexa 2 art. 1 litera  (a) prevede ca una dintre 

modalități de transmitere electronică, faxul, dar ulterior la art. 2 lit. (a)  zice că 

organul fiscal trebuie să aibă semnătură digitală calificată.  

Cum transmiți semnătura digitală prin fax? Că mie nu-mi este clar. Poate îmi 

explică cineva. Și cum se poate face? Păi își pierde valoarea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cine are nevoie verifică dacă este 

într-adevăr autentică sau nu. Am avut nevoie să transmitem acte administrative către 

agenți economici și n-aveau adresă de e-mail.” 

Doamna Florina Cătănoiu, Serviciul Impozite și taxe locale: „Eu sunt de 

puțin timp aici.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar eu vă spun foarte clar. Am 

încercat inclusiv anul acesta să transmitem prima dată acele dispoziții, decizii de 

impunere,  prin e-mail. Mulți au evitat să declare aceste adrese. Nu avem în acest 

moment o bază de date destul de generoasă, măcar cu aceste adrese de e-mail. Nu 

mai spun cu numere de telefon, nici atât sau cu numere de fax. 

Și avem obligația prin lege, conform Codului de procedură fiscală să 

transmitem aceste dispoziții, decizii de impunere la început de an către toți... poate se 

vorbește mai încet în spate dacă nu vă deranjăm!  

Și atunci am apelat la un serviciu, să spunem așa ”door to door”,  făcut de către 

colegii noștri de la Serviciul impozite și taxe și au mers personal să distribuie acele 

decizii de impunere, la fiecare acasă, dintr-un singur motiv. Am avut experiența 

neplăcută, contract încheiat cu Poșta Română, 80% din deciziile de impunere s-au 

întors fără a fi primite pentru că erau cu confirmare de primire și fără a fi primite de 

destinatar. 

Da, într-adevăr, este cea mai eficientă soluție și am solicitat de foarte mult 

timp colegilor să constituie o asemenea bază de date. Iată că avem acum și motivul 

legal și vreau în continuare să mergem pentru digitalizare, pentru că suntem într-

adevăr în era digitalizării, dar deocamdată, din păcate nu toți agenții economici sau 

mai ales,  nu mai vorbim de persoane fizice, au adresă de e-mail pe care să dorească 

s-o pună la dispoziție, că există și această situație. Domnule, nu vreau să pun la 

dispoziție adresa mea de e-mail. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da, 

mulțumesc! Vă rog, doamna!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Am înțeles, domnule Primar. Am 

înțeles problema cu faxul, că sunt mulți operatori economici care nu au altă soluție 

decât faxul, dar repet, semnătura electronică își pierde rolul, importanța, orice valoare 

dacă este printată pe hârtie. Nu mai are suport în spate. Înțelegeți? Trebuie să găsim o 

soluție specială pentru comunicarea pe fax, alta decât semnătura digitală.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Primim frecvent de la Oficiul pentru Soluționarea Contestațiilor, 

contestații care sunt semnate digital de către colegul consilier care soluționează, le 

transmit prin fax. Uitați-vă că datorită acestei pandemii se eliberează certificate de 

urbanism, autorizații în format electronic cu semnătură digitală. Nimeni nu se 

îndoiește de valabilitatea acelor documente. Faptul că dumneavoastră apreciați că-și 

pierd valabilitatea, nu știu dacă ne ajută și facem pași în direcția asta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Secretar, dacă îmi 

permiteți? Doamna consilier dacă îmi permiteți? Noi avem posibilitatea în acest 

moment, deși, și fac un apel încă o dată la toți cetățenii să apeleze cu încredere la 

serviciile noastre online, noi avem posibilitatea în acest moment, să eliberăm 

autorizații de construire și certificate de urbanism cu semnătură digitală. Le 

transmitem prin  e-mail solicitanților, dar pentru a se prezenta la alte instituții, ei 

practic trebuie să listeze din e-mail documentul și să se prezinte cu el în format scris 

la ISC, la alți avizatori și pun în spate, acel document listat cu acea căsuță în care 

apare semnătura electronică digitală și toată lumea o ia în calcul. Dacă cineva se 

îndoiește de autenticitatea acelei semnături electronice, poate să verifice la noi la 

Primărie dacă este sau nu valabil, fără niciun fel de problemă. 

Ca să nu vă mai spun că, la un moment dat, dacă vă amintiți, mai ales pentru 

agenții economici, ștampila chiar nu mai era valabilă. Poftiți? Nu mai este 

obligatorie. Deci se poate semna un document doar olograf. ” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Ce vreau să spun este că acel document 

pe care omul îl printează are valoare de copie, nu are valoare de original. Eu asta 

încerc să vă spun. Că dacă nu ai certificatul digital în spate nu are valoare de original 

acea hârtie. Mulțumesc! ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Eu din câte 

știu doamna consilier, este valabil. Un document semnat cu certificatul digital 

electronic trimisă hârtia pe adresă de mail, se ia în considerare. 

 Nu-i același lucru? Când o listează sau când se duce pe fax? Din punctul meu 

de vedere, că și eu lucrez cu asemenea instrumente, eu zic că valabilitate are.  

Pentru că au fost discuții referitoare la fax, amendamentul nr. 5  ar trebui să fie 

eliminat. Eu zic să le comasăm pe toate într-un amendament, mai puțin cel cu faxul 
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să rămână ca variantă alternativă de introducere a certificatului digital Notificările și 

alte informări la nr. 33...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „La numărul 33, definiția 

confirmării de primire.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Corect. Și 

toate e-mailurile, e-mail – e-mailuri.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Telefonul pus...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Telefonul să 

nu fie obligatoriu și să fie opțional, să fie transmise de pe adresa de e-mail focșani... 

sau cum ați zis?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domeniul focșani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domeniul 

focșani.info. Bun. Deci le comasăm pe toate, le facem într-un singur amendament 

mai puțin cel cu faxul. Da?” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Macovei Liviu George și se aprobă cu 20 voturi ”pentru” din partea următorilor 

domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, 

Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

Dacă sunt discuții? 

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

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 364 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

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

nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții   pentru 

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul 

primarului și viceprimarii municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Discuții? Vă 

rog, domnul!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am un amendament. 

Art. 1 se completează cu:  
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„Se desființează un post vacant de arhivar II studii medii care figurează la 

compartimentul administrație publică, Serviciul administrație publică locală, 

agricultură și se înființează un post de arhivar I A studii medii, perioadă 

nedeterminată cu normă întreagă. 

Și următorul: 

Transformarea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector clasa I 

grad profesional superior care figurează la Serviciul proiecte UMP reabilitarea 

sistemului de termoficare etapa a doua, Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor, în funcție publică de execuție de inspector clasa I grad profesional 

debutant. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă rog, 

doamna consilier Atanasiu!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Eu am o întrebare. Apar două 

concursuri diferite, dar în aceleași zile, cu aceeași comisie pentru doi angajați care 

promovează de la asistent la principal. De ce nu se face un singur concurs? Se fac 

două…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Dacă poate 

cineva să…” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Și de ce nu se organizează pentru 

trecerea de la o treaptă la alta un singur concurs anual sau… pentru toată lumea?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Sunt activități diferite. Sunt compartimente diferite, sunt comisii diferite și 

atunci momentul când procedează la a-și evalua funcționarii care îndeplinesc 

condițiile pentru promovare este diferit. 

Luna trecută am avut iarăși un set, tot așa la date diferite. Momentul angajării 

este diferit și logic este, ca momentul în care împlinesc un an sau 3 ani de zile sau 7 

ani de zile să fie diferit.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Vă mulțumesc mult!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da, 

mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu 

Nițu și se aprobă cu 20 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga 

Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 

Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu 

Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, 

Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 21 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-
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Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, 

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 365 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

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

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

de personal pentru Poliția Locală a municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 22 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 366 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru revocarea 

HCL nr. 118/2017 privind schimbarea destinației spațiului medical cu suprafața 

utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al imobilului – Policlinica nr. II, situat în 

Focșani, str. Bucegi nr. 28, județul Vrancea, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, în „spațiu cu destinația de bază de practică pentru școala 

postliceală sanitară”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 367 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 

mp. situat în Focșani, str. Peneș Curcanu nr. 2, bl. 2, județul Vrancea, T 96, P 

%5321, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna 

Crăciun Elena și către domnii Crăciun Răzvan și Crăciun Alex; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Discuții? Vă 

rog!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Este spațiu de magazin? Adică oamenii 

vor să facă magazin la parterul respectiv? Ne poate spune cineva?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „De la 

patrimoniu dacă... stați să ne uităm. O secundă.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Este doar extindere de balcon. Ok.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „La suprafață, 

nu cred că ar fi...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Proiecția balconului de deasupra. Extindere locuință. Acum mulți ani de 

zile s-a aprobat de Consiliul local să poată cumpăra terenul afectat de aceste terenuri 

concesionate.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă rog, 

domnul Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cred că ar trebui să reluăm obiceiul 

acesta de vizionări pe teren. N-ar fi rău. Nu că aș fi împotrivă la proiectul ăsta. Zic că 

ar fi mai corect.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Iertați-mă! Și atunci stabilim un calendar sau în funcție de ședința 

ordinară, ședința de urbanism să aibă loc și în teren? Pentru că ar trebui cumva…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnul 

Secretar, dacă îmi permiteți? Cum au fost convocate în anii trecuți, membrii Comisiei 

de la urbanism la o dată stabilită, cu o zi două înainte se întâlneau pe teren și mergeau 

la…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „O să vă convocăm și o să vizualizați fiecare…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru a nu 

exista dubii la aceste proiecte. Vă rog, doamna consilier!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Și eu aș simți nevoia... Vă mulțumesc 

domnule Tănase pentru propunere! Eventual, un angajat al Primăriei poate să meargă 

să facă un filmuleț și în comisii să putem să vizionăm filmulețul.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „ Nu. Iertați-mă! Un pic. Rolul Comisiei este de a constata la fața locului.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Ideea este că nu suntem de acord cu 

luatul din spațiul verde ca să-și mai facă oamenii cu trei mii de euro încă o cameră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Doamna 

consilier, noi avem... când primim mapa... o să citim proiectul de hotărâre și ca să nu 

existe dubii în ceea ce scrie și este redactat în proiectul de hotărâre... comisia 

respectivă când va merge la fața locului va analiza exact dacă într-adevăr este sub 

proiect sau cum este redactat și menționat în proiectul de hotărâre.  

Nu știu dacă există posibilitatea cu angajatul care să facă filmulețul.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Dacă îmi permiteți?” 
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Doamna consilier Corina Atanasiu: „La unele dintre adrese, am încercat, dar 

n-am reușit cu Google Maps.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Ce se întâmplă? Obligatoriu, comisiile de specialitate sau reprezentanții 

mai bine zis ai Comisiei de urbanism, când era vorba de concesionări noi, sau de 

constituiri ale dreptului de proprietate, mergeau pe teren. În ultima parte a mandatului 

trecut nu s-a mai mers pentru că de regulă obiectul acestor proiecte este vânzarea 

terenului concesionat, în cazul nostru în 2006. Dacă dumneavoastră considerați că nu 

vreți să vindeți acest teren...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Deci terenul 

respectiv este deja concesionat.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Este concesionat. S-a edificat construcția balconului. Omul a folosit până 

acum terenul și-a plătit impozitul și acum dorește să-și cumpere terenul afectat de 

această construcție care este extinderea apartamentului.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra și o abținere din partea domnului consilier Șelaru Aurel devenind 

hotărârea nr. 368 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 15,00 

mp. situat în Focșani, str. Constituției nr. 1, județul Vrancea, T 193, P %10664, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Costache 

Eugeniea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Discuții? Vă 

rog!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Este aceeași situație ca la proiectul 

numărul 24?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Aceeași 

situație.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „În sprijinul celor afirmate, am xeroxat contractul de concesiune din 2002 

cu carte funciară actualizată, cu plata la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local.” 

Dacă sunt discuții? 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra și o abținere din partea domnului consilier Șelaru Aurel devenind 

hotărârea nr. 369 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 38,40 

mp. situat în Focșani, str. Cpt. Crețu Florin nr. 13, județul Vrancea, T 204, P 

%11169, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna 

Gegea Cristina; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Corneliu-Dumitru Gheoca: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog, domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Discuții, impropriu. Nu.  Voiam 

niște informații că nu am văzut aici. În primul rând aș vrea să știu dacă este o 

extensie a unui apartament sau? Extinderea unui apartament? Adică nu știu cum au 

obținut ăștia 38 de metri și văd că are o redevență de 5700 lei pe an? Nici nu știu cum 

au fost...” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, mulțumesc, 

domnule Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”N-am terminat. Am înțeles! Și am 

căutat la mapă un certificat fiscal, să văd dacă are datoriile la zi, achitate, dar nu l-am 

găsit, cred că din greșeală, nu știu. Îl are, OK, am înțeles, da mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Altfel cred că 

nici nu îndeplinea condițiile pentru…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Dacă îmi permiteți, 

trebuie  spus că la momentul în care a apărut Legea 50/1991, Consiliul Local, la 

vremea respectivă, a hotărât să facă 2 categorii de concesiuni. Când era vorba de 

extinderea apartamentelor, pentru persoanele care locuiau acolo, suprafața utilă se 

putea extinde până la 30% din acest apartament, când era vorba de societăți 

comerciale se putea extinde până la 50% din suprafața utilă a apartamentului. Au fost 

și câteva excepții, prin care nu mai era limită la suprafață și am revenit în timp și nu 

se mai fac concesiuni, decât pentru nerespectarea acestui Regulament, cu 30%, 

respectiv 50%. Însă Codul Administrativ este mult mai restrictiv și superficia despre 

care vorbește astăzi Codul, ne obligă să fim foarte atenți. Între timp noi am făcut 

documentațiile de carte funciară, am inventariat spațiile verzi aferente clădirilor și 

este din ce în ce mai greu de făcut astfel de operațiuni. Dar astea sunt contracte după 

cum  ați văzut din 2000, 2001, 2002. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, mulțumesc 

și eu. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot.” 
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Se supune la vot proiectul numărul 26 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra și 1 „abținere” din partea domnului consilier Șelaru Aurel, 

devenind  hotărârea nr. 370 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Domnule 

Nedelcu ”pentru”, da, că nu am fost atent, n-am fost atent la dânsul?” 

 

Se prezintă punctul  27 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 

mp. situat în Focșani, str. Aleea Școlii nr. 10, sc. 4, județul Vrancea, T 30, P 

%1860, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna 

Zamfirescu Vasilica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 27 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra și 1 „abținere” din partea domnului consilier Șelaru Aurel, 

devenind  hotărârea nr. 371 

 

Se prezintă punctul  28 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în 

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

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

aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, 

Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian 

Se supune la vot proiectul numărul 28 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru,Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 372 

 

Se prezintă punctul  29 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui număr de 4 (patru) schimburi de locuințe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali 
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Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian 

Se supune la vot proiectul numărul 29 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru,Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 373 

 

Se prezintă punctul  30 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru domnul Condruz Marius Aurel, 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; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George, 

Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian 

Se supune la vot proiectul numărul 30 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru,Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 374 

 

Se prezintă punctul  31 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale 

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

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

Silvia, Macovei Liviu George, Dumitru Victor, Costea Ionel 

Se supune la vot proiectul numărul 31 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru,Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 375 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Intrăm în 

suplimentare, în proiectele ce au fost suplimentate.” 

 

Se prezintă punctul  32 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

inițierea procedurilor pentru încetarea contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani nr. 

30235/28.04.2017, prin denunțare unilaterală. 
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Se supune la vot proiectul numărul 32 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 11 

voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, 

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

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian şi 9 voturi “abținere” din partea domnilor consilieri Gongu 

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

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

Daniel, devenind hotărârea nr. 376 

 

Se prezintă punctul  33 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 424/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Se supune la vot proiectul numărul 33 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru,Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr. 377 

 

Se prezintă punctul  34 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

reprezentarea Consiliului local al municipiului Focșani în relația cu instanțele de 

judecată;Inițiatori Macovei Liviu George și Gheoca Corneliu-Dumitru 

Se supune la vot proiectul numărul 34 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 18 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela,Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra și 2 

„abțineri” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru,Șelaru Aurel, devenind 

hotărârea nr. 378 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Informarea o 

lăsăm la sfârșit.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Cum vreți, votați, 

continuăm cu proiectele…sunt…” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Eu nu le am, 

deci mai sunt informări?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”….cu taximetriștii…” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”….și aceasta care a 

venit pe adresa Consiliului Local.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Deci 2. Înainte 

să trecem la votul pentru consilierii desemnați în comisii, în Consiliile de 
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Administrație și unde au mai fost nominalizați, mai sunt 2 puncte, la secțiunea a-II-a 

pe ordinea de zi și vreau să le dau citire, ca să epuizăm și această secțiune.  

Adresa Judecătoriei Focșani emisă în dosarul nr. 2209/231/2019, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 108445/19.11.2020, în care trebuie să, 

Consiliul Local trebuie să comunice până la un anumit termen, da, potrivit dispoziției 

instanței, date prin încheierea din 16.11.2020 ”vă solicităm ca până la termenul de, 

din data de 5 aprilie 2021 să comunicați ce reprezentanți ai mass-media au participat 

la ședința din data de 11.12.2018 și veți atașa înregistrarea audio din ședința de la 

acea dată. Deci asta ar fi o informare.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Avem și cine să 

înainteze răspunsul către această instanță…” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Și a-2-a 

informare?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Informare pe care o 

aveți atașată, cu privire la plângerea prealabilă…..acțiune introdusă de….” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Ăsta e 

răspunsul? 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Informare pe care am 

făcut-o ca urmare a discuțiilor la care o parte din dumneavoastră ați fost prezenți, 

trebuie spus că reclamanta, Asociația Taxi P Fulger, nu a fost prezentă. A solicitat să-

i comunicăm ceea ce se hotărăște, către doamna avocat care reprezintă societatea. S-a 

hotărât să facem o informare către Consiliul Local cu tot ceea ce înseamnă procedura 

de când a început, undeva în februarie, martie anul curent  și aceasta este informarea 

pe care am depus-o  tuturor consilierilor locali. Astăzi, îmi spune colega mea că a 

comunicat, doamna avocat, că nu poate fi prezentă, pentru că am invitat-o și la 

această ședință. Nici la această ședință nu poate fi prezentă și va aștepta răspunsul 

Consiliului Local.  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Această este o 

informare, practic…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Da…” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Bun, pentru 

pregătirea buletinelor de vot…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Noi avem un material. 

Este vorba de decizia Curții de Conturi, pe care v-am înaintat-o, pentru că procedural 

avem obligația sau, mă rog, domnul primar al Municipiului are obligația de a 

transmite acest raport către Curtea de Conturi pe care l-am înaintat și îl aveți în 

format electronic.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”La mapa, da…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Pentru 

întocmirea buletinelor de vot…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Da, le-am redactat, 

urmează ca dumneavoastră în colțul din dreapta sus, să semnați pentru a certifica 

aceste buletine de către dumneavoastră ca autoritate prin care ați fost învestit astăzi.” 
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Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Propun o pauză 

de 10 minute.” 

PAUZĂ 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, stimați 

consilieri, reluăm ședința, după exprimarea votului secret pentru fiecare consilier 

desemnat și o să începem cu proiectul numărul 2. O să-l recitesc și la sfârșit, domnul 

Dumitru Victor o să citiți rezultatul votului.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”OK” 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani 

SA.; Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George, Tănase Neculai,  

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

Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel, Zîrnă Cristian 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Baclov Mihaela Beatrice voturi Pentru 9, 

Împotrivă 10. 

Melinte Vasile voturi Pentru 8, Împotrivă 11. 

Petruț Lupu voturi Pentru 2, Împotrivă 17.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Deci proiectul 

nu….” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”A picat.” 

 

Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul Selaru Aurel voturi Pentru 8, 

Împotrivă 11. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru voturi Pentru 11, Împotrivă 8.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, ăsta. Da, 

domnul Nedelcu nu cred că mai este. Nici nu și-a mai exprimat intenția de a mai 

interveni. Până acum, nu.” 

Se supune la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 15 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri:Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel, Radu Nițu, Nedelcu Cristina Mirela, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra și 4 „abțineri” din partea domnilor consilieri Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian Cristinel, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, devenind  hotărârea 

nr. 379 
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Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani;                                                  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Nistoroiu Alexandru 9 

voturi Pentru, 10 Împotrivă. 

Domnul consilier Costea Ionel 10 Pentru, 9 Împotrivă.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Acest proiect nu 

a trecut.” 

 

Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Gongu Emanuel 9 

voturi Pentru, 10 Împotrivă. 

Doamna Dimitriu Ana-Maria 10 voturi Pentru, 9 Împotrivă. 

Poftim? Nu, nu, nu, că 19 au fost în total. Da, din păcate.” 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”  Focșani;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Nedelcu Mihai 8 voturi 

Pentru, 11 Împotrivă. 

Doamna Dimitriu Ana-Maria 11 voturi Pentru, 8 Împotrivă.” 

Se supune la vot proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 11 

voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Atanasiu Corina, Costea Ionel, 

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

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian şi 8 voturi “abținere” din partea domnilor consilieri Gongu 

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

Mirela, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel devenind 

hotărârea nr. 380 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 306/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    Municipiului Focșani în 
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Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Șelaru Aurel 8 voturi 

Pentru, 11 Împotrivă. 

Doamna Tătaru Alexandra 11 voturi Pentru, 8 Împotrivă”   

 

Se supune la vot proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 17 

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina 

Mirela, Nistoroiu Alexandru, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra și 2 

„abțineri” din partea domnilor consilieri Radu Nițu, Șelaru Aurel, devenind 

hotărârea nr. 381 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny”  

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Costea Ionel 9 voturi 

Pentru,  9 voturi Împotrivă. 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela 9 voturi Pentru, 9 voturi Împotrivă. 

Și voturi nule, îmi cer scuze, fiecare are câte 1 vot nul.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”1+1, da, deci 

nu…” 

 

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

numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în 

Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Gongu Emanuel 8 

voturi Pentru, 11 Împotrivă. 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel 8 voturi Pentru, 11 Împotrivă. 

Domnul Dima  Valentin, reprezentant  9 voturi Pentru, 10 Împotrivă. 

Domnul consilier Macovei Liviu George 10 voturi Pentru, 9 Împotrivă. 

Domnul consilier Zîrnă Cristian 10 voturi Pentru, 9 Împotrivă. 

Domnul Lazăr Mircea, reprezentant 9 voturi Pentru, 10 Împotrivă. 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, din păcate 

nici acest proiect nu putem să-l supunem la vot.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Consumăm hârtie.” 

 



37 
 

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

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

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

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

„Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;                                           

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Nistoroiu Alexandru, 

membru titular  9 voturi Pentru, 10 Împotrivă. 

Domnul consilier Costea Ionel, membru titular 10 voturi Pentru, 9 Împotrivă. 

”A mers și ăsta.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Nici acest 

proiect nu poate fi supus la vot. 

 

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

desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Focșani care 

să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani;                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Doamna consilier Nedelcu Cristina 

Mirela  9 voturi Pentru, 10 Împotrivă. 

Domnul consilier Șelaru Aurel 8 voturi Pentru, 11 Împotrivă. 

Domnul consilier Macovei Liviu George 10 voturi Pentru, 9 Împotrivă. 

Doamna consilier Drumea Alina-Ramona 11 voturi Pentru, 8 Împotrivă. ” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Deci aici 

trebuie să votăm doar doamna Drumea. Deci o să punem un reprezentant în persoana 

doamnei Drumea.” 

Se supune la vot proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 14 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri:Gongu Emanuel, Nedelcu 

Cristina Mirela, Ungureanu Daniel,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra și  

5 „abțineri” din partea domnilor consilieri Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nistoroiu Alexandru,  Radu Nițu, Șelaru Aurel, devenind  hotărârea nr. 

382 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Și ăsta urmează 

să se readucă pe ordinea de zi pentru restul membrilor.” 

 

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

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

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

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

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul consilier Nistoroiu Alexandru 

membru titular 7 voturi Pentru, 11 Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Radu Nițu membru titular 7 voturi Pentru, 11 Împotrivă, 1 

Nul. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai membru titular 7 voturi Pentru, 11 Împotrivă, 

1 Nul. 

Domnul consilier Ungureanu Daniel membru supleant 7 voturi Pentru,  11 

Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Șelaru Aurel membru supleant 7 voturi Pentru,  11 

Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel  membru supleant 7 voturi 

Pentru,11 Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Macovei Liviu George membru titular 10 voturi Pentru,8 

Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Costea Ionel membru titular 10 voturi Pentru, 8 Împotrivă, 1 

Nul. 

Doamna consilier Tătaru Alexandra membru titular 11 voturi Pentru, 7 

Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Dumitru Victor membru supleant 10 voturi Pentru, 8 

Împotrivă, 1 Nul. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru membru supleant 10 voturi 

Pentru, 8 Împotrivă, 1 Nul. 

Doamna consilier Atanasiu Corina membru supleant 11 voturi Pentru, 7 

Împotrivă, 1 Nul.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Bun, în urma 

votului, o să supunem la vot doar doamna Tătaru și doamna Atanasiu.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Doar cele 2 doamne, cu 11.” 

Se supune la vot proiectul numărul 12 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

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

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

Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și 

Tătaru Alexandra, devenind  hotărârea nr. 357 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Constat că au 

fost epuizate toate proiectele înscrise pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”Domnul Ungureanu…”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Și înainte, dacă 

îmi permiteți domnule, procesele verbale.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:”OK” 
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Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Şi să le predaţi 

şi buletinele de vot. Unde-s, în urnă? Înainte, dacă îmi permiteţi, înainte să închid 

şedinţa, pentru că tot s-au făcut şi în perioada trecută, în cele 5 şedinţe extraordinare, 

mulţumesc, pe care le-am avut, discuţii despre toţi reprezentanţii Consiliului Local în 

societăţile care aparţin de Consiliul Local. O să pun în vedere acestor reprezentanţi, 

că aveau obligativitatea de a depune nişte rapoarte semestriale  privind activitatea 

acestora în cadrul acestor instituţii. Din câte ştiu, nu am primit aşa ceva niciodată, din 

câte îmi aduc aminte şi de când ştiu. Poate aţi primit dumneavoastră în particular, 

domnule Niţu, eu n-am primit nimic şi nu m-a convocat nimeni şi lăsaţi-mă să-mi 

termin ideea şi aş, da, eu aş propune, v-aş propune ca până la sfârşitul săptămânii 

viitoare, toţi reprezentanţii Consiliului Local în societăţile din subordinea Consiliului 

Local, să depună aceste rapoarte de activitate, pe care aveau obligaţia să le depună. 

Dacă aveţi discuţii sau, vă rog! ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci 

din ce spuneţi dumneavoastră şi din ce ştiu şi eu, situaţia este destul de gravă. Nu... ” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Este! ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu se poate ca o societate comercială 

care aparţine de Consiliul Local, să nu prezinte raportul şi eu vă propun  ca până 

marţi, toţi să prezinte raportul aici, pentru că apoi să ne întâlnim, eventual  miercuri şi 

să hotărâm, să luăm nişte decizii. Nu se poate aşa ceva. Deci ei, n-au prezentat 

niciodată aceste rapoarte şi încep cu Piaţa. Domnule, poate venea în particular, când 

eraţi dumneavoastră acolo, în biroul de viceprimar şi cu tabloul ăla în spate, atunci 

poate veneau. Hai ca să vorbim acuma corect, deci noi nu facem băşcălie aici...” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Domnule Iorga, 

lăsaţi-l să-şi termine … ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideţi să punem piciorul în prag, vă rog 

eu frumos. Deci nu e vorba de cineva anume, e vorba că trebuie să punem un pic de 

ordine în aceste societăţi comerciale care ţin de Consiliul Local.” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Nu, la toate! ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La toate mă refer. Domnule, 

dumneavoastră  cât aţi fost viceprimar, trebuia să le urmăriţi. N-aţi urmărit niciodată. 

Nu, arătaţi-mi niciodată! Nu, arătaţi-mi şi mie raportul, n-au prezentat niciodată!” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Niciodată nu 

am fost solicitat şi n-a venit nimeni în faţa Consiliului Local! ”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci sunt nişte societăţi comerciale, 

dumneavoastră nu mai ţineţi parte la nişte probleme care sunt efective şi adevărate. 

Dacă sunt nişte chestiuni care au de prezentat, să prezinte pâna marţi...” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Iertaţi-mă! ”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Vă rog!”  
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”O să redactez nişte 

hârtii, la solicitarea dumneavoastră, către reprezentanţii Consiliului Local în aceste 

societăţi, dar vă rog să luaţi în calcul că este imposibil pentru ziua de marţi, ziua de 

marţi este liber, nu se lucrează luni, nu se lucrează marţi. ”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Marţi e 1 

decembrie, atunci să stabilim pentru miercuri. ”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Staţi un pic, dar cine îi opreşte să , în 

timpul ăsta să-şi facă raportul?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Staţi un pic…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci astăzi este joi, vineri, sâmbătă, 

duminică, luni, au 4 zile la dispoziţie.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Eu, mâine pot să 

redactez hârtiile şi să … ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „.....domnişoare, nu suntem la 

mănăstire...” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Domnule consilier, dar 

mâine dimineaţă le fac, nu pot să le fac acuma în seara asta… ” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Era vorba de 

prezentarea acestui raport, de fiecare membru… ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Trebuiau prezentate de mult!” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Mă scuzaţi, 

corect, eu, din punctul meu de vedere. Le-aş prezenta mâine.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”V-aș propune 

următoarea variantă… ” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Marţi este 1 

decembrie, nu ştiu dacă se poate primi…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Domnule, dar marţi nu 

se lucrează în Primărie, n-au unde să le depună.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, domnule, si le depun marţi...” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Păi marţi nu se 

lucrează, domnule consilier.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Bun, le depun  miercuri, poftim, na..” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Păi, staţi un pic, vă rog 

să-mi spuneţi termenul pe care îl inserez  în aceste materiale, astfel încât să fie 

obligaţie trasată de către Consiliul Local. Păi domnule, înţeleg că se face o 

solicitare.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”….în 3 zile vrea rapoartele… ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule fost viceprimar, trebuiau de 

mult făcute, acuma doar trebuie să le prezinte..” 



41 
 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Exact, aceste 

rapoarte bănuiesc că sunt făcute, nu? Le pot şi mâine, le pot preda. Vă rog.”  

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule 

preşedinte. Dacă îmi daţi voie, mulţumesc ! Domnule secretar, pentru că spuneaţi, 

când anume, dumneavoastră ştiţi cel mai bine când să le trimiteţi, ideea este că aceste 

rapoarte se consideră că deja sunt făcute, deci doar trebuie să dea un click distanţă şi 

să le trimită pe o adresă de email a Primăriei, punct. După care dumneavoastră, da, o 

să ni le prezentaţi în cursul săptămânii viitoare, când le avem pe email, da, sau să le 

prezinte, să ni le redirecţioneze de la birou, doamna…”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”E bine să 

precizăm şi o dată anume, da, ca să nu fie niciun fel de discuţii.”   

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Corect!”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”unul depune 

luni, altul joi…”   

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Corect!”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, săptămâna 

viitoare, marţi, miercuri…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Haideţi să fim 

rezonabili, dumneavoastră spuneţi, punct, nu e chiar punct. Eu trebuie să  redactez 

această hârtie, pe care preşedintele de şedinţă  s-o semneze, o înregistrez şi pleacă 

către societăţi. ”  

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră ştiţi, probabil 

în cursul zilei de mâine, puteţi trimite aceste documente către…”   

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”….le trimit mâine şi 

obligaţia, vă rog…”   

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Vă rog…”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă îmi permiteţi! Doamna 

Nedelcu, dacă îmi permiteţi! În toate contractele de mandat, al mandatarului 

Consiliului Local al Municipiului Focşani, în Adunarea Generală a Acționarilor la 

societatea X,Y,Z, scrie simplu şi clar, ceea ce a citit şi domnul  Macovei, în şedinţa 

trecută, la art.7 „semestrial va prezenta Consiliului Local o informare privind 

activitatea prestată de Consiliul de Administraţie”. Domnul viceprimar fost, vă aduc 

la cunoştinţă  că nu au fost depuse astea în faţa Consiliului Local, aceste rapoarte ale 

mandatarului cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie. Despre aceste 

raportări este vorba.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Despre activitatea Consiliului de 

Administraţie?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este vorba despre raportarea pe 

care trebuie să o facă mandatarul în faţa Consiliului Local, o informare privind 

activitatea prestată de Consiliul de Administraţie. Ce e greu?” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Eu am înţeles că despre societate 

vorbim. ”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, domnule, există o prevedere 

în contractul de mandat, pe care nimeni nu a respectat-o, niciun mandatar  n-a 

respectat-o. Arătaţi-mi mie unul…nimeni! Mandatarul, în exercitarea atribuţiilor ce îi 

revin, conform legislaţiei în vigoare, are obligaţia ca ori de câte ori constată o 

situaţie, dacă îmi permiteţi....”   

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Domnule Niţu, 

haideţi că mai e puţin şi…”  

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”la art.7 spune aşa ” mandatarul în 

exercitarea atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare, are obligaţia ca ori 

de câte ori constată situaţii de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară 

a societăţii, să anunţe şi să propună Consiliului Local, modul de rezolvare al acestora, 

într-un termen stabilit”.  Când  au fost prezenţi aici şi luaţi la întrebări, directorii 

societăţilor comerciale şi au spus că au fost pe pandemie, că n-au putut să-şi încaseze. 

Toate aceste situaţii, în mod normal, trebuiau imediat aduse la cunoştinţă de 

mandatar Consiliului Local şi să propună soluţii de remediere a problemelor sau de 

rezolvare a acestora într-un termen stabilit. A venit vreun mandatar să spună?  A 

venit domnul Melinte de la Piaţă, să spună, domnule, avem pe timp de vară, din 

cauza covidului, dar eu am văzut că erau tarabele ocupate 100% şi el spune din 

rezultatele societăţii comerciale că sunt ocupate tarabele doar 40%, că de fapt atâta se 

înregistrează. Nu mai contează. Şi a venit domnul Melinte în faţa Consiliului Local 

să spună: Domnule, S.C Administraţia Pieţelor  Focşani S.A. întâmpină dificultăţi din 

cauza pandemiei şi haideţi să propunem, uitaţi avem următoarele soluţii pentru a nu 

intra în degringoladă şi a nu avea la jumătatea anului 2020 o pierdere de 250.000 de 

lei, conform celor declarate de activitatea societății comerciale. Domnule Iorga, S.C 

Administraţia Pieţelor  Focşani S.A. a înregistrat o pierdere de 250.000 de lei la 

sfârşitul lunii iunie 2020. Păi foarte rău! Atunci înţelegeţi că sunt 2 chestiuni diferite. 

De aceea noi, dumneavoastră de fapt Consiliul Local împuterniciţi o persoană acolo 

care să vă reprezinte şi totodată să vă informeze situaţia în care societatea respectivă 

ajunge într-o degringoladă sau ajunge într-o situaţie care îi pune în pericol activitatea. 

Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, o secundă, 

domnule Iorga. Până la urmă rămâne stimaţi colegi, pentru data de 2 decembrie,  

miercuri, da și pentru a fi redactate adresele, având în vedere că am….Haideţi că s-a 

epuizat şi ordinea de zi.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”….una scurtă sau n-am înţeles? 

Am şi eu dreptul  să vorbesc, chiar n-am vorbit deloc şedinţa asta, da ? În primul rând 

eu am crezut că e vorba de rapoartele societăţilor comerciale, nu despre activitate.”  
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Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”V-aţi 

lămurit…”  

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”M-am lămurit, dar din păcate n-

am avut în atribuţii niciuna  din aceste societăţi comerciale, îmi pare rău, dar îl întreb 

pe domnul Primar, în cei 4 ani, de ce nu aţi avut o măsură? Niciuna din aceste, am 

avut alte şi alte.”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Domnule 

Iorga…”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ce atribuţii aveam eu? Astea erau 

atribuţiile Consiliului Local, să urmărească activitatea agamanilor, a 

persoanelor….. ” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Eu zic că trebuia să-i controlăm 

mai des…”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, gata, 

domnule Iorga…”  

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Dar de ce am lăsat 4 ani?”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Domnule Iorga, 

gata!”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vreţi să vă spun şi de ce? Mă 

provocaţi acum. Cine au fost agamanii puşi, i-am pus eu? Despre ce vorbim?” 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Doamna 

Dimitriu, vă rog, haideţi scurt ca să… ” 

 Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule preşedinte, dacă îmi 

daţi voie, aş avea o rugăminte… ” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Dar n-am terminat,stați puțin.”   

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”A, scuzaţi-mă.”  

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”În legătură cu raportul  care 

trebuie prezentat, în, da eu nu ştiu, nu v-am întrerupt niciodată. Vă respect măcar 

părul alb care-l purtați.”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Haideţi 

domnule Iorga, spuneţi…”   

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”Vorbiți frumos! Ce anume le 

cerem, ca să consemnăm chestia asta, raportul pe ultimii ani, pe 1 an, pe 1 trimestru, 

ce doriţi? ”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Domnule 

Iorga…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De la momentul desemnării pentru 

că toţi au fost desemnaţi, de la momentul desemnării, până în prezent, trebuie să 

prezinte un raport semestrial. ”  

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Vă rog, doamna 

consilier.”  
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Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule 

preşedinte. Voiam, am adus aminte în şedinţa trecută, ca în şedinţa ordinară să avem 

în continuare acele puncte pe ordinea de zi, în sensul puntului Diverse şi al Discuţiilor 

politice. Mulţumesc frumos şi aş vrea pentru şedinţa următoare ordinară, chiar să fie 

introduse. Mulţumesc frumos! ”  

 

Domnul Președinte de ședință Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, la şedinţa 

ordinară să fie şi secţiunea a-2-a  cu Discuţii şi Declaraţii Politice. Le putem propune 

şi noi, dar e bine să vină ele de la bun început. Da, vă mulţumesc mult! Bună seara! 

Declar şedinţa închisă!  
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