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          ROMÂNIA 

  JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 27.02.2020 

 

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

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

Municipiului Focșani.  

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Maria Murgoci– Director Ansamblul folcloric Ţara Vrancei; 

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

 d-na Rodica Constantinescu – inspector Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

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

agricultură; 

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

agricultură; 

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

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

 Diana Cotea – inspector Birou agricultură ; 

 D-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA; 

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

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

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 d-na Ghiuță Carmen – Şef serviciu Juridic Contencios; 

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

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

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

urbană; 

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

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

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor;  
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 d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală; 

 d-na Marilena Șerbănuț –  consilier, Cabinet Primar; 

 d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte. 

 

 

La ședință mai participă cetățeni ai Municipiului Focșani, precum și reprezentanți 

ai mass-media locale.  

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

Focșani: 

1. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP 

Salubritate S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic integrat 

privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de 

colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din 

venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 

2019;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,65 mii lei din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2020, Direcției de Asistență Socială Focșani pentru 

sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătății Orale; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2020, pentru sărbătorirea Orei Pământului în data de 

28 martie 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,50 mii lei Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de 

zi, antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu în luna martie 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 63,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2020 Colegiului Național „Unirea” Focșani în 

vederea participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American 

Computer Science League, care va avea loc în luna mai 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 477/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, munipiul Focșani, județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe 

anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului 

bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului buget a anului precedent; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 424/2019 privind 

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile  în valoare de maximum 

133.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de interes local; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

ENET S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe 

următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING FOCȘANI S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării denumirii unității de 

învățământ din Școala Gimnazială nr. 7 cu sediul în Focșani, strada Aleea Școlii nr. 
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47, în Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, începând cu anul școlar 2020-

2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia” 

în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea Bursei „Maior Gh. Pastia”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

ani către Poliția Locală Focșani a unei părți din imobilul compus din construcție și 

teren aferent, situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43, în vederea desfășurării 

activităților specifice;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

ani către Direcția de Asistență Socială Focșani a unei părți din imobilul compus din 

construcție și teren aferent, situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43, în vederea 

desfășurării activităților specifice;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în 

suprafață de 1961 mp., situat în extravilanul UAT Odobești, Tarla 35, parcela 2964, 

pentru amenajarea acestuia în drum de acces la proprietățile adiacente acestuia, 

situate pe teritoriul UAT Focșani;  
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 114/2017 privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani către Parohia „Sfânta 

Cuvioasa Parascheva” a spațiului situat în incinta Punctului termic nr. 19, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei case de 

prăznuire, precum și a unei cantine sociale;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației Spațiului B2, 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani, situat în Perimetrul Istoric 

Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică 

a suprafeței de 29,6321 ha teren pășune situată pe teritoriul administrativ al 

localităților: Golești, Bolotești și Slobozia Ciorăști care aparține domeniului public 

și privat al municipiului Focșani, începând cu anul 2020, pe o perioadă de 7 ani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, str. Bradului nr. 5, bloc 5, ap. 5 înscris în CF 51891-C1-U2 UAT 

Focșani și a bozei înscrisă în CF51891-C1-U24 UAT Focșani către domnii Negoi 

Gabriel și Negoi Paula;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2020, pentru 

repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, privind  normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind  

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  ;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Ungureanu Daniel 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

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

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

Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Ungureanu   Daniel 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 114058 din 20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 
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Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – Cartier rezidențial strada Cotești nr. 

101 – locuințe individuale” Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706, 

6717, nr. cad. 64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp; 

                                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană deschide ședința ordinară 

din data de 27.02.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 148/21.02.2020, 

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

informez că absentează doamna consilier Lupu Cătălina, invocând o problemă de 

sănătate, am înțeles, înainte de ședință. În sală sunt prezenți 20 de consilieri locali, ce 

alcătuiesc Consiliul Local Municipal, apreciez pe cale de consecință îndeplinită 

prevederea  art. 137, alin.1  din Codul Administrativ. Vă aduc la cunoștință că în ultima 

perioadă au fost depuse interpelări, interpelări în număr de 4, la care v-am răspuns prin 

email. Sunt 2 interpelări adresate de către domnul consilier Bîrsan, domnul Gheoca are 

o interpelare și domnul consilier Dobre are o interpelare, pe marginea căreia a făcut 

discuție la comisie. Vă supun aprobării procesul-verbal de la ultima ședință ordinară, 

respectiv ședința din 29.01.2020. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate? 

Un material amplu, ședința a fost amplă, vă amintiți, dacă sunt observații? Înțeleg că 

nu sunt. 

Se supune la vot procesul-verbal din data de 29.01.2020 şi se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

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

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Vă mulţumesc pentru 

unanimitate și încrederea acordată şi dau cuvântul domnului preşedinte de şedinţă 

pentru a vă prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Mulțumesc! Bună ziua! 

Vă mulțumesc, domnule secretar! Bună ziua, domnule Primar, domnilor consilieri, 

stimați invitați! Bine ați venit la ședință! Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? 

Vă rog, domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  Bună 

ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, dragi colegi, stimați 

reprezentanți ai mass-media! În completarea ordinii de zi transmisă în data de 21.02, 

propun completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâre și anume: 

 

1 Proiect de hotărâre 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; 
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2 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,87 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2020 Colegiului Economic 

”Mihail Kogălniceanu” Focșani în vederea participării echipei de volei 

masculin la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar; 

 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr.2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ” CONSTRUIRE BIROURI ȘI LOCUINȚE 

COLECTIVE D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, FOCȘANI, 

str.Lupeni, nr.9, nr.cad. 56004, pe terenul în suprafață de 1.131,0 mp. 

 

4 Proiect de hotătâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Local nr.59/2007, privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și 

locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

          Vă mulțumesc!”   

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Dacă mai sunt 

discuții?”  

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu 20 voturi “pentru” 

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

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria Dimitriu, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan. 

 

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

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

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

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Propun alocarea unui 

minut pentru fiecare consilier în parte. Dacă mai sunt și alte, dacă nu…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule președinte, o să urmeze de pe, 

după cum vedem în mapă și niște subiecte mai ample, propun 2 minute măcar sau să 

ne lăsați să vorbim cât e de vorbit, fără să ne mai opriți microfonul, cum aveți obiceiul.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă discutați la 

subiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Bineînțeles că la subiect.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, bine, mulțumesc!” 
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Se supune la vot alocarea timpului de 1 minut pentru fiecare consilier și  se 

aprobă cu 11  voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius 

Eusebiu şi 9 „abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-

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

Ramona, Dobre Alin, Ionuț Filimon, Costel Bîrsan. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Bîrsan de alocarea a 2 minute 

pentru fiecare consilier și nu se aprobă cu cu 10 „abțineri” din partea domnilor 

consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Mihai Nedelcu, Iorga 

Marius Eusebiu şi 10 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela 

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

Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin, Ionuț Filimon, Costel Bîrsan, Gongu 

Emanuel .  

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”10? Gongu? Cum ați 

votat? 2 minute? Da, tot 1 minut a rămas.” 

 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă sunt discuții, 

propuneri? Vă rog, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc! Aș avea un amendament, în 

sensul că acest contract să nu fie de 2 ani, să fie doar de 1 singur an, având în vedere 

că se schimbă, se poate schimba echipa de la primărie, ș.a.m.d., n-are niciun rost la 2 

ani, 1 an cred că e suficient. Deci amendament pentru 1 an. Mulțumesc! Poftiți? 

Motivația că se schimbă conducerea primăriei, o știm cu toții, că nu sunteți calificat, 

domnule Primar pentru așa ceva.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideți să nu facem politică. Haideți să 

facem ceea ce e de făcut. Ați început campania electorală.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Alte propuneri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dacă îmi permiteți, eu aș propune pe 

doamna Raluca Dan Tatiana, ca și propunere. Vedeți dumneavoastră cine este, cred că 

știți foarte bine. Da, Dan Raluca Tatiana, propunere, dacă aveți pe cineva să propuneți, 

propuneți, dacă nu, nu.” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Eu am un amendament.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”O secundă, a mai întrebat un consilier, 

odată, cine este respectivul și când am întrebat, se știau de 15 ani, mâncau împreună, 

nu știu dacă dormeau împreună, n-are importanță asta și tot așa, adică să lăsăm ironiile 

astea la o parte.” 
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Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Gata, mulțumesc, gata, 

domnule consilier, vă rog!” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Dacă îmi permiteți să fac și eu un 

amendament. Eu zic să schimbăm puțin mandatul pentru 4 ani, nu pentru 1 an, nu știu 

de ce, sau de 2 ani, să trebuiască în fiecare an să propunem această situație în Consiliul 

Local. Nu știu dacă sunteți de acord. În fiecare an sau la 2 ani să schimbăm, nu, nu, nu, 

absolut deloc, n-are nicio legătură cu politica.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt și alte 

propuneri? Vă rog, domnule Buzoi.” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”La alte instituții mandatul este de 4 ani sau 

5 ani.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, din partea noastră îl propun pe domnul 

Filimon Ionuț Daniel.” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Păi n-ai cum, și primar..” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Dar care e problema dumneavoastră? Are 

dreptul să aleagă, are 30 de zile la dispoziție, de la validare.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc!” 

 

Se supune la vot amendamentul domnului Bîrsan Costel și nu se aprobă cu 11 

„abțineri” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică 

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

Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu şi 9 voturi „pentru” din 

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

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

Ionuț Filimon, Costel Bîrsan.  

 

Se supune la vot amendamentul domnului Marius Iorga și se aprobă  cu 11  

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

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu şi 9 

„abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

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

Ramona, Dobre Alin, Ionuț Filimon, Costel Bîrsan. 

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Comisia pentru 

numărarea voturilor, dacă sunt propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Haideți că fac eu. Îmi permiteți să fac eu 

propunerile? Îl propun pe domnul Mihai Petruț, domnul consilier Mihai Petruț, pe 

doamna Bojoaică Valerica și dacă vrea domnul Buzoi Dan. Nu vreți, asta nu e cu plată, 

să știți, și pe doamna consilier Ailincuței Lauriana.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt alte 

propuneri pentru comisie? Nu.” 
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Se supune la vot comisia pentru numărarea buletinelor de vot și se aprobă cu cu 

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

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu şi 9 

„abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

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

Ramona, Dobre Alin, Ionuț Filimon, Costel Bîrsan. 

 

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

aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile necesare 

în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a 

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

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă sunt discuții? Vă 

rog, domnule consilier Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Știm foarte bine, acest proiect a fost intens discutat la ședința trecută și așa 

cum spuneam și atunci, am fost cel care a dus la retragerea acestui proiect de pe ordinea 

de zi, de atunci. Vin cu niște precizări, urmare a întâlnirii pe care am avut-o cu domnul 

Primar Misăilă, de fapt au fost 2 și cu firma de consultanță, dar și cu reprezentanți ai 

Consiliului Județean, respectiv, UIP, Unitatea de Implementare a Proiectului, am ajuns 

la concluzia că se poate face acest proiect, am zis-o de la început, este un proiect foarte 

bun, dar trebuie implementat la nivelul fiecărui oraș din județul Vrancea, este un 

proiect foarte bun. Singura chestie pe care o am de completat este legat de costuri, 

domnule Primar. Am luat legătura cu colegii care au implementat efectiv acest proiect, 

colegii de la Cluj și mi s-au făcut, mi s-au prezentat niște sume exacte, precise, care  

pot fi verificate și pe site-urile dumnealor, adică o astfel de, un astfel de sistem ar costa 

41.777 de lei +TVA, execuția și 1.440 de lei+TVA proiectarea, pe fiecare platformă în 

parte. Ținând cont că acest proiect a fost făcut în anul 2017, deci au trecut 2 ani și ceva, 

aproape 3 ani, amendamentul meu ar fi ca la sumele acestea să fie un adaos de maxim  

20%, luând în considerare și inflație, dar și faptul că acel sistem de implementat de 

domnul primar Boc a fost primul, considerăm că ulterior ar mai fi putut scădea totuși 

prețurile. Deci acesta ar fi amendamentul meu către dumneavoastră. Repet, suntem de 

acord cu el, este un proiect foarte bun, dar este un proiect care s-a realizat, nu știm 

exact cât costă.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule 

Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, domnule consilier, domnule director al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Vrancea Curată”, ați participat așa cum 

foarte bine ne-ați spus și la dezbaterea publică, unde au participat inclusiv consultanții 

care au elaborat această strategie, deci este un document strategic, un document 

strategic, în care ni s-a spus foarte clar la vremea respectivă, sunt niște costuri 

estimative, dar dacă vă uitați cu atenție, noi în primul și în primul rând, trebuie să facem 
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următorul pas, este studiul de fezabilitate, unde ni se va indica exact, cu celeritate, în 

primul rând, care sunt costurile, care sunt amplasamentele din cele 1.113 

amplasamente câte au fost propuse initial, prin acest document strategic. Ei n-au venit 

să facă, ei au spus, domnule asta este strategia pe care trebuie s-o urmeze Municipiul 

Focșani pentru a răspunde tuturor cerințelor legislației privind protecția mediului și 

colectării selective. Nu au fost date doar niște costuri estimative, acest document…” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Domnule Primar, ca să, iertați-mă…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunteți de atâta timp consilier local și ar 

trebui să știți. În momentul în care se aprobau niște sume, era un proiect de hotărâre 

care privea aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ori în acest moment, aici 

vorbim doar de aprobarea unui document strategic integrat privind măsurile necesare 

în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare a selectivă a deșeurilor în 

Municipiul Focșani. Nu vorbim de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, care 

acești indicatori tehnico-economici se fac doar în baza unui studiu de fezabilitate sau 

a unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenție a unor DALI-uri și știți foarte 

bine din toate discuțiile care au fost purtate de-a lungul timpului în cadrul ședințelor 

de Consiliu Local și la aceste DALI-uri, chiar dacă uneori s-au estimat niște tarife mai 

mari, în urma licitațiilor s-a ajuns la tarifele care s-au oferit în acel moment de către un 

constructor sau un furnizor, depinde cum a fost situația. Eu vă dau alt exemplu, 

mergând pe ceea ce spuneți dumneavoastră, e un lucru firesc și noi toți ne dorim să 

facem cu costuri cât mai reduse toate investițiile. Haideți să vă spun un alt aspect și 

probabil ați văzut de curând în, că am făcut un comunicat de presă, de 2 ori am scos la 

licitație un proiect finanțat din fonduri europene, cu privire la anveloparea și creșterea 

eficienței a blocurilor de locuințe. Nu s-a înscris nimeni, am stat de vorbă cu vreo câțiva 

constructori și mi-au spus ”nu vă supărați, prețurile chiar dacă au fost actualizate în 

concordanță cu prevederile Ordonanței 114, tot nu sunt acoperitoare și noi dacă vom 

veni, vom lucra în pierdere”. Noi scoatem încă o data, că așa ne obligă legea, mai 

scoatem încă o data la licitație și dacă nici atunci nu se înscrie nimeni, înseamnă că va 

trebui  să reactualizăm studiul de fezabilitate, dar va fi o mare problemă, pentru că noi 

avem deja semnat contractual de finanțare cu Uniunea Europeană și nu știu cum vom 

scoate la capăt cu acest lucru. De aceea, vă spun, sunt de acord cu dumneavoastră, ați 

văzut că sunt prețuri, nu sunt prețuri fixe, sunt prețuri date între și între, sunt niște 

intervale tarifare pe care ei le-au estimate conform studiilor de piață, dar nu, obiectivul 

principal nu a fost să stabilească prețul, obiectivul principal a fost să stabilească 

modalitatea  de gestionare și de colectare selectivă a deșeurilor. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Domnule Primar, eu v-am spus doar atât, 

sistemul acela în Cluj, nu în tot orașul, s-a făcut pe sectoare, cum ați spus, cum s-a 

discutat și data trecută, se va face pe cartierul ANL, de exemplu în Sud. Am spus, astea 

sunt prețurile deja făcute.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule director, vă contrazic, sistemul 

făcut la Cluj, de domnul Boc nu corespunde cu ceea ce cerem noi prin acest document. 

Acolo nu le cântărește cantitatea de deșeuri depusă, nu le transmite imediat operatorilor 

ce cantitate a depus o anumită persoană și cine anume, nu dă un senzor, nu au un senzor 



12 
 

de încărcare sau de, știți că la o anumită marjă a încărcării   anunță imediat operatorul 

să vină să le descarce, pur și simplu este o platformă îngropată unde fiecare cetățean 

își depune, adică poate să arunce deșeurile, selectiv. Deci nu sunt multe, sunt chestiuni 

și v-am spus, intrăm în detalii tehnice care nu-și au rostul, toate aceste detalii tehnice 

vor fi stabilite în urma studiului de fezabilitate, ca să nu mai spunem că în primul și în 

primul rând, trebuie văzută soluția în funcție de fiecare locație în parte, în care se va 

implementa sistemul, pentru că nu știm de ce conducte dăm în subsol, când facem 

săpături, nu știm mai multe chestiuni, de aceea va trebui să facem și studiu de 

fezabilitate și studio topo și studio geo ș.a.m.d. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Sunt de acord cu dumneavoastră, 

domnule Primar, dar eu am vrut să zic altceva. Deci înainte de a veni cu aceste sisteme 

foarte scumpe, softurile, acele, electronica practic, haideți întâi să facem mecanic, să 

vedem cum funcționează, deoarece vă pot arăta pe telefon, le am făcute aici, vineri 

noaptea spre sâmbătă, în data de 13 dacă nu mă înșel și da, domnule, pentru că înainte 

să vină mașinile de gunoi eu mă duc să controlez, să văd și vă arăt ceva ce vă va îngrozi. 

Aceste poze, am trimis la Minister, au ajuns la Comisia Europeană, lumea nu 

reciclează, casoletele de 1200, recipienții de 1200 de l sunt practic zero colectare, iar 

cele de menajer sunt pline de plastic și hârtie, vi le arăt dacă vreți și le și pot printa, nu 

am nicio problemă în sensul ăsta. Deci până a ajunge la a pune electronica, cu sisteme, 

cu cântărire, nu există niciun sistem în România, știu, Ordonanța 74 ne obligă să facem 

lucrul ăsta, dar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule, noi trebuie să cerem pe caietul de 

sarcini, trebuie să fie cineva în lumea asta care să le facă, nu neapărat în România. 

Licitațiile sunt și internaționale.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Și primăvară vine cu prima floare, cu 

primul ghiocel, cu prima floare, așa este, dar haideți să nu aruncăm, ăștia nu sunt bani 

aruncați din punctul meu de vedere, pe sisteme neomologate, practic la noi în România, 

haideți întâi să facem sistemele astea, să le facem pe mecanic și după aceea să le facem 

și pe electronic, deoarece lumea nu aruncă, domnule Primar la recipienții pentru 

colectare selectivă. Am poze aici cu ore și cu dată, uitați-le, vi le arăt când vreți 

dumneavoastră. Deci decât să dăm milioane de euro în plus, haideți întâi să îndemnăm 

lumea, să-i convingem, sunt câteva comune din județul Vrancea, pe care le pot lăuda, 

au început primarii să trimită către cetățeni, colectați selectiv ca să ne coste mai puțin, 

vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, aș spune mai multe, dar 

mă abțin, vă întreb atât, ce rol are A.D.I-ul dumneavoastră? Și dacă dumneavoastră 

întreprindeți asemenea măsuri și ce faceți cu banii care-i colectați, cotizație de la 

Municipiu și de la toată lumea…” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Tocmai asta…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-ați făcut nimic în sensul acesta să educați 

populația să colecteze selectiv și nici să ne ajutați pe noi unitățile administrativ 
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teritoriale care plătim cotizație degeaba de atâția ani de zile  și nu beneficiem de niciun 

avantaj din partea acestui A.D.I., haideți să o vorbim pe aia dreaptă.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”În primul rând nu mi-ați plătit mie, 

domnule, nu mi-ați plătit-o mie, domnule Primar și în al doilea rând tocmai v-am spus 

ce facem noi la 4:30 noaptea, vineri spre sâmbătă, eu mă duc să văd cum se colectează, 

asta e, pentru asta sunt plătit și nu cred că degeaba, nu știu câți dintre noi fac lucrul 

ăsta, da? Și în al doilea rând noi suntem un mediator între dumneavoastră și vă aducem 

soluții, domnule Primar și v-am adus soluția, prețuri exacte de la colegii din Cluj, dacă 

vreți și de la Hărman și de la Suceava, exact unde s-au implementat aceste sisteme fără 

electronică. Mulțumesc foarte mult!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Asta nu înseamnă că 

noi trebuie să facem la fel ca ei, nu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Haideți să facem întâi ca ei.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”De ce? Ei când au făcut 

s-au luat după altcineva? Dacă mai sunt discuții? Vă rog, domnule Tănase.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Au fost vehiculate niște prețuri 

estimative, eu spun clar prețurile, sunt publice.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Gata, mulțumesc.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Eu am zis acest amendament…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Gata, mulțumesc, am 

înțeles, vă rog...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc, domnule președinte! 

Doamnelor, domnilor eu aș vrea să vă spun că Partidul Național Liberal este pentru 

progres, pentru modernizare, însă m-am uitat pe acest proiect și am  văzut că ar mai 

trebui niște remedieri și pentru că suntem în faza când mai pot lua, mai pot avea loc 

remedieri, vreau să vă spun că aici am văzut o dată că sunt trecute 1.120 de locuri de 

depozitare a gunoiului, 1.120 de locuri înseamnă între 1,5 și 2 locuri de parcare, ceea 

ce înseamnă că se desființează circa 2000 de locuri de parcare, ceea ce e o problemă 

pentru Municipiul Focșani, unde parcarea e o problemă. Lăsați-mă să termin și după 

aia completați, dacă aveți ceva de completat. În afară de asta aș vrea să vă spun că 

trebuiesc, aici normal ar trebui fracție uscată și fracție umedă, da? E cam sofisticat 

acest proiect, cu cântărire, e nevoie de 5 coșuri de gunoi reciclabil și 1 coș de gunoi 

menajer, deci gândiți-vă în casă câte coșuri de gunoi trebuie să avem noi, fiecare la noi 

acasă, e un pic complicat, eu nu zic că, e OK, mergeți înainte, ne modernizăm, dar nu 

știu, și normal că vor crește și costurile, nu? Cresc costurile, nu știu care  a fost logica, 

că a fost respins acest proiect de Vrancea Curată și știm foarte bine, deci asta ar fi 

rugămintea mea, mai trebuiesc remediate anumite aspect, repet, suntem de acord cu 

progresul, dar m-am uitat acolo mai trebuiesc o grămadă de mașini, de exemplu, zilnic 

pentru a strange gunoiul, deci față de acuma, de exemplu în zona de case trebuiesc 

circa 4 mașini, după implementarea acestui proiect, trebuiesc vreo 9 mașini ș.a.m.d. 

Deci eu vreau pe scurt, așa vreau să spun, aveți în vedere acest aspect și mai faceți 

modificările care se pot face pentru că suntem la nivelul unui proiect de fezabilitate 

acuma. Da, mulțumesc!” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă îmi permiteți, domnule președinte. 

Domnule consilier am spus și mai devreme și v-am spus și în ședința trecută, sunt 

propuse 1200 sau 1120 de locații, din care noi trebuie să alegem maxim 330. Ei, repet, 

au venit cu o strategie, nu este ceva, studiul de fezabilitate va stabili cu exactitate și 

locul și unde, cât despre modul de colectare, deci acest program, acest document 

strategic răspunde tuturor cerințelor impuse de legislație. Colectarea selectivă se face 

pe fiecare fracție în parte, nu se face pe fracție umedă și pe fracție uscată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am zis că așa ar fi mai bine, pentru că 

trebuie multe coșuri de gunoi. Asta am spus, trebuiesc vreo 6  coșuri de gunoi, gândiți-

vă.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă dumneavoastră ați avut ocazia să 

mergeți în străinătate, cei care au implementat acest sistem, să știți că așa l-au 

implementat și au tomberoane pentru toate categoriile de deșeuri reciclabile pe de o 

parte, pe de altă parte…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, a fost o opinie, pentru 

că eu stau și mă gândesc, sistemul e prea sofisticat…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sistemul electronic pe care domnul consilier 

îl invocă a fi prea sofisticat, nu este deloc sofisticat, dimpotrivă, nu va fi nevoie de o 

creștere a numărului de mașini, pentru că se va eficientiza traseul  făcut de mașini în 

funcție de momentul încărcării tomberonului. Pubela respectivă va avea un senzor și 

în momentul  în care a ajuns la 80%  din capacitatea de încărcare va da semnal 

operatorului și operatorul va trimite o mașină doar acolo unde este necesar, nu se mai 

plimba mașina să facă un traseu tabu în tot orașul. Deci e cu totul altceva, e o 

eficientizare și o rentabilizare a traseelor, o rentabilizare a activității. Vă mulțumesc! 

Dacă doriți să-l votați…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt discuții? 

Vă rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, mulțumesc! Întrucât domnul Corneliu 

Gheoca a fost inițiatorul acestui proiect, acum nu știu câte luni, de fapt anul trecut, eu 

propun să fie coinițiatorul acestui proiect, să fie trecut să facă parte din inițiatorii 

acestui proiect, pentru că am studiat și am studiat și ceea ce a scris domnul Gheoca și 

ceea ce a prezentat această firmă și constat că e mult mai complet și mult mai adus de, 

adus aproape de realitate cel propus de domnul Gheoca. Deci amendamentul meu 

acesta este. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc! 

Domnule secretar…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Eu cred că problema cu, 

coinițiatorul sau coautorul proiectului de hotărâre a fost rezolvată de luna trecută. 

Haideți să fim sinceri și obiectivi, a fost o discuție cu privire la calitatea 

dumnealui de initiator, am zis că cel care inițiază un proiect de hotărâre trebuie să 

formuleze o hârtie, o solicitare. Domnule Gheoca, haideți vă rog frumos, haideți să fim 

sinceri, pentru că ultimul cuvânt al dumnealui, luna trecută a fost că pe lege, pe Codul 
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Administrativ, nu se poate. Este domnule Gheoca? Ați făcut o solicitare la care  ați 

primit răspuns.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Deci domnule secretar, ședința 

trecută, când a fost discuția despre și s-a și formulat un amendament cu privire la 

trecerea mea ca și coinițiator, da, la sfârșitul ședinței dacă îmi aduc aminte bine, v-ați 

notat numerele de înregistrare ale celor 2 solicitări pe care eu le-am depus la Primărie, 

privind acest proiect, da, cu privire la acest proiect de colectare selectivă a deșeurilor 

menajere. Este vreo problemă să se afirme public că în acest document strategic 

integrat, a fost generat în urma inițiativei domnului Primar și a domnului consilier 

Gheoca, eu atât vă întreb și e foarte mare deranjul să apar ca și coinițiator?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, să ma întrebați pe 

mine…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Noi nu ne referim la termeni 

aici, de coinițiator, este corect ce spuneți dumneavoastră, că s-a semnat un document, 

are într-adevăr legătură acest document strategic, are legătură, e un pic mai stufos făcut. 

Apare cântarul în plus, apare cartela, da? Dar eu vorbesc de titulatură.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De principiu.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”De principiu. Eu nu vorbesc 

de lege acum. Așa am rămas stabilit data trecută și dat fiind faptul că ședința trecută s-

a formulat un amendament care nu a mai fost supus la vot,  pentru că a fost proiectul 

retras, domnul consilier Bîrsan a reluat amendamentul. Eu atâta vă întreb, există vreo 

problemă să afirme că în acest document strategic a fost generat în urma a 2 inițiative 

făcute de consilierul Gheoca și de domnul Primar?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Mi se pare că picăm 

într-o sferă a hilarului de acuma, domnule consilier, cu tot respectul vă spun, dacă 

dumneavoastră nu aveți nicio hârtie prin care să solicitați inițierea unui proiect de 

hotărâre având acest obiect…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi nu vi le-am arătat  domnule 

secretar, data trecută, cu numere de înregistrare?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Și v-am spus că ați 

primit răspuns.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi nu le-am primit, că dacă le 

primeam…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Haideți să facem proba 

acum, ce ați scris și dacă v-am, și ce răspuns ați primit.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Da, eu m-am…” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Are legătură cu acest 

proiect? 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”80% da. Păi v-am spus că s-

au, au venit cu lucruri noi. Acest document strategic pe care noi îl avem  acum supus 

pentru aprobare, da, spre aprobare, are niște noutăți, că este și normal să fie, proiectul 

meu sau inițiativa mea…” 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Inițiatorul depune o 

solicitare și cu Aparatul de specialitate al Primarului formulează materialul care va fi 

înaintat comisiilor de specialitate…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Corect.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Am parcurs procedura 

asta?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Nu, domnule secretar.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Păi și atunci cum puteți 

fi dumneavoastră inițiatorul unui proiect?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi atunci haideți că vă întreb. 

Lăsați-mă să termin. Vă întreb altceva. Anul trecut, lăsați-mă, vă rog. Domnule deci 

anul trecut când a fost supus, am avut la mapă proiectul de aprobare a execuției sau a 

indicatorilor tehnico-economici, nu mai rețin exact, pentru locul de joacă care s-a făcut 

pe Peneș Curcanul, corect? Și s-a și  finalizat tot anul trecut, s-a dat drumul la el. Acel 

proiect sau inițiativă de proiect a fost a colegului meu, Alin Dobre. Și atunci s-a 

formulat un amendament, tot referitor la acest lucru, că omul a depus o solicitare în 

sensul acesta. Dar ce e așa de, ce nu înțelegem?” 

 Primar Cristi Valentin Misăilă: ”O secundă, dați-mi voie puțin, domnule 

Bîrsan. Domnule eu nu am nimic împotrivă să fiți trecut ca și coinițiator, este o idee a 

dumneavoastră care a venit într-adevăr, dar ideea asta în primul și în primul rând  că e 

a dumneavoastră, că e a mea, că e a oricărui alt coleg de aici din sală, domnilor este o 

strategie care trebuia s-o aplicăm pentru a respecta prevederile Ordonanței 74/2018. 

Fără această strategie nu se putea respecta această prevedere legală, deci hai să punem 

dar atunci, inițiatorul legii, ca și initiator al acestui proiect, n-am nimic împotrivă, văd 

că discutăm…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi discutăm pentru o 

titulatură …” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Deci eu spun că aici noi trebuie să ne 

conformăm prevederilor legislative în vigoare, care ne obligă să facem aceste strategii. 

Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule președinte vă rog să îmi dați 

cuvântul, mulțumesc frumos! Domnule secretar, chiar este hilar, îmi pare rău că sunt 

așa mai categoric și mai radical.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog vorbiți la 

proiect, nu sunteți avocat, la proiect vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”La proiect.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Păi văd că vorbiți de 

domnul Gheoca. La proiect…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu vorbesc de domnul Gheoca, vorbesc cu 

domnul secretar, fiți mai atent și dumneavoastră.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Sunt foarte atent.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar spuneți-mi și mie, vă rog 

frumos, câte proiecte ale noastre, depuse, au parcurs etapele pe care le-ați…” 
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Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc! Păi nu 

vorbiți la proiect, îl întrebați pe domnul secretar câte proiecte. Ce treabă are cu 

proiectul cu deșeurile, ce treabă, ce ăla…..Vă rog, domnule Tănase, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Și domnule președinte, nu vă comportați ca 

la grădiniță, să ne închideți microfoanele după bunul dumneavoastră plac, maturizați-

vă.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule 

Tănase.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Lăsați-ne să vorbim!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am impresia că alții nu se maturizează.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dumneavoastră faceți niște afirmații și nu 

ne dați posibilitatea…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Domnule Tănase 

vorbiți, haideți vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Stimați colegi aș vrea să intervin un pic. 

Deci eu nu pot să înțeleg, deci chiar și eu am rămas așa oarecum perplex, când l-am 

văzut pe domnul secretar că intervine pe o chestie banală. Deci acum câțiva, de fiecare 

data când propuneam și noi un proiect de hotărâre…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”La proiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…când propuneam un proiect de hotărâre, 

ni-l lua cineva imediat, din majoritatea dumneavoastră și nu mai amintea nimeni, nimic 

de noi, acum dacă a venit colegul nostru și a, deci în avans a propus acest tip de 

colectare, nu știu de ce vă supărați. Aveți vreun target, e vreo problemă dacă apare un 

coleg de la PNL pe acest, nu înțeleg chestia asta, discutăm așa aiurea? Mă scuzați, 

mulțumesc!” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Haideți să, vă rog să-mi 

permite-ți 1 minut. Domnule, în procesul-verbal de luna trecută am discutat acest lucru, 

e adevărat? Am spus așa în ceea ce privește proiectul de hotărâre, da, au mai fost cazuri 

și în trecut și îl citez pe domnul consilier Gheoca. Am spus că nu poate fi numit 

dumnealui ca și coinițiator, că nu s-a parcurs procedura prealabilă, după discuții...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”A avut posibilitatea, domnule secretar, să le 

parcurgă?” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Domnule consilier n-a 

luat nimeni, domnule inițiativa, domnule consilier. Ultimul cuvânt al domnului Gheoca 

este următorul ”Am înțeles, bine, vă mulțumesc!”. Vă mulțumesc și eu!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule secretar nu este corect ceea ce 

faceți…..De ce-mi tăiați microfonul?” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Nu mi-ați cerut…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „când am micșorat prețul la parcare. A venit 

domnul Primar și a făcut un proiect și a spus că el este Primar și el trebuie să facă 

proiectul. Atunci nu v-am văzut să săriți așa ca o rachetă, că domnule vin și liberalii să 

fie inițiatori sau coinițiatori, nu trebuia să fim numai noi neapărat. Nu înțeleg de ce 

faceți chestile astea, chiar așa cu microfonul tăiat.” 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Anul trecut ați avut mai 

multe solicitări de inițiere de proiecte de hotărâre și am spus așa, că unele solicitări au 

devenit proiecte, la altele ați primit răspuns.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am depus aproape 100 de proiecte și nu 

le-ați luat în considerare.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Am spus că ați primit 

răspuns la toate, unele au devenit proiecte, la altele ați primit răspuns.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule președinte, am o rugăminte la 

dumneavoastră. Haideți să supunem la vot, s-au inflamat lucrurile de pomană, n-avem 

nimic cu domnii consilieri, din contră, o să votăm pentru că așa mi se pare normal și 

nu mai spuneți că nu vi s-a, ați mai făcut și un gard și vi l-am votat. Adică cum noi 

suntem împotriva dumneavoastră. Ați venit cu ideea asta, cu proiectul ăsta, suntem de 

acord, nu suntem de rea-credință, credeți-ne pe cuvânt. Domnule Gheoca, dar era clară 

treaba, noi am fost de acord în secunda următoare, nu trebuie să vă inflamați atâta. Da 

domnule aveți, nu înțeleg colegii care se inflamează atâta.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte dacă îmi 

dați voie…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Nu vă dau voie că…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Bun, haideți să votăm ca să nu ma pierdem 

timpul, că pentru așa proiect stăm atâta, vă rog frumos, domnule președinte.  

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Vă rog domnule Dobre. 

Domnul consilier Alin Dobre: ”Mulțumesc domnule președinte. Putem spune 

că și inițierea proiectului face parte din procedura prealabilă, practic nimic nu ne-ar 

opri acum să votăm un amendament în care, prin care  îl trecem pe colegul nostru 

coinițiator. Păi asta am spus.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte…” 

Domnul consilier Alin Dobre: ”Eu încercam…Am răspuns secretarului, că a 

insistat…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, uitați-vă la 

colegii dumneavoastră că aruncă injurii asupra colegilor din PNL, ”nebuni”, da, deci 

calmați-vă, domnule președinte…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Supunem la vot 

proiectul. Pentru care amendament? Care amendament? Care amendament? Spuneți-l, 

domnule, că nu s-a înțeles nimic din balamucul ăsta pe care l-ați făcut, serios.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte fiți atent în 

sală, că de aia sunteți acolo!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”În momentul în care 

creați atâta circ aici, n-am ce să văd.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Deci propun amendament ca domnul 

Gheoca să fie coinițiator al acestui proiect. Păi n-a fost, n-a auzit. N-a auzit, băi frate.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Costel Bîrsan şi se aprobă 

cu 20 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 
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Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, 

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

 

Se supune la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi şi se adoptă cu 20 

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

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

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

hotărârea nr. 29 
 

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

aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, 

bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, 

precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

 

Se supune la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 11  

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

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu şi 9 

„abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

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

Ramona, Dobre Alin, Ionuț Filimon, Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 30 

 

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

aprobarea alocării sumei de 1,65 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2020, Direcției de Asistență Socială Focșani pentru sărbătorirea Zilei 

Mondiale a Sănătății Orale; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Vă rog, domnule 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc! Aș vrea să întreb la acest proiect 

cum s-a ajuns la concluzia, că suma de 1.650 de lei este suma corectă? Câți elevi sunt 

în clasele 0-4? Cât costă o pastă de dinți? De fapt nu este cumva o campanie electorală 

mascată? Întreb și eu, ați văzut…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și anul trecut la fel am făcut campanie 

electorală, domnule.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Deci repet întrebările dacă domnul 

președinte n-ați auzit sau n-ați fost atent.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Am auzit, domnule.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Ați fost atent? Da? Bine, mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Bîrsan, domnule consilier, avem în 

sală aici reprezentanți, directori de unități de învățământ, care râd cu gura până la 

urechi de întrebarea dumneavoastră. Haideți domnule să fim mai puțin penibili. 

Domnule vă faceți de râs. E campanie electorală cu 1.650 de lei? Scoteam din 

buzunar…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”La obiceiurile dumneavoastră, domnule 

Primar, vă duceți și întindeți o pastă de dinți…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule 

Buzoi.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Mulțumesc! Voiam să completez la acest 

proiect și eu ceva. Lăsând la o parte toate celelalte este vorba numai de pastă de dinți? 

Nu s-ar putea ca pe lângă pastă de dinți să se dea și o periuță?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Anul trecut am dat periuțe.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”A și acum se …nu, nu, nu, stați puțin, deci eu 

nu vreau să ajungem la umor. Deci m-am gândit că în momentul în care se dau periuțe 

de dinți, paste de dinți, să se dea și periuță și cumva niște indicații sau ceva de genul 

ăsta, cum să se spele pe dinți copiii, la asta mă refeream.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule 

Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am nevoie de microfon.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Domnule Bîrsan, vă 

rog inchideți microfonul.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa, vă mulțumesc! Anul trecut a fost prima 

dată când am luat această inițiativă, să facem o acțiune în toate unitățile de învățământ, 

cu privire la sărbătorirea acestei zile și să facem acțiuni împreună cu medicii 

stomatologi, angajații Direcției de Asistență Socială și au fost adunați toți copiii din 

clasele, de la clasa primară, de la clasa pregătitoare, până la clasa a-4-a și au fost 

sfătuiți, s-au făcut tot felul de discuții interactive astfel încât să-i conștientizăm, s-au 

difuzat filme, s-au făcut anumite prezentări, de către medicii stomatologi, de către 

asistenți, de către medicii generaliști, în anumite situații și s-au distribuit și aceste, 

acele periuțe de dinți. Anul acesta am zis să le dăm pastă de dinți. Dacă dumneavoastră 

spuneți să le dăm și periuțe, chestiunea este că timpul este destul de scurt și trebuie să 

vă gândiți foarte bine de unde mai luăm bani din buget, pentru că asta este o altă 

discuție, pe care o vom avea la buget. În momentul în care facem acest amendament, 

dacă doriți să creștem această sumă, va trebui să ne spună colegii de la Direcția 

Economică, de unde luăm banii din buget, pentru că sunt sumele deja prevăzute și 

trebuie să mergem în continuare și cu un amendament. Da, nu este niciun fel de 

problemă. Anul trecut am fost criticat că am luat 4.000 de periuțe sau câte am luat anul 

trecut. Colegii de la Direcția de Asistență Socială, e cineva prezent în sală? Domnule 

director, 4.000 de periuțe, da? Bun, mulțumesc! Așa ne-am dorit să fie mini paste de 

dinți, din acelea micuțe, că nu putem să dăm paste.” 

Domnul director Ciobotaru  Mihail : ”3887 de elevi sunt prinși în grupa 0-4.” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt discuții? 

Dacă nu…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Penibil e când spuneți că facem campanie 

electorală la copiii de 0-4, care nici nu votează, dar asta e altă discuție, dacă vreți vă 

spun cu subiect și predicat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu copiii sunt penibili, dumneavoastră 

sunteți penibil. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, mulțumesc.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi şi se adoptă cu 20 

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

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

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

hotărârea nr. 31 

 

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

aprobarea alocării sumei de 2500 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2020, pentru sărbătorirea Orei Pământului în data de 28 martie 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă sunt discuții? Vă 

rog, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc! Ca să nu vă plictisiți, domnule 

președinte, aș vrea să întreb, suma de 2.500 de lei estimată la 1.000 de persoane, revine 

2,50 lei pentru fiecare lampion. Domnule viitor primar, vă rog frumos ascultați-mă cu 

respect că și eu v-am ascultat pe dumneavoastră. Dumneavoastră credeți că, domnule 

Nedelcu, vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc, eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. 

Domnule președinte, puteți să-i spuneți să mă lase să vorbesc?” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, continuați.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Puteți să-i spuneți să tacă? Puteți să-i spuneți 

să tacă?” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Colegii dumneavoastră 

îi. Pe dumneavoastră vă chem la ordine.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Chiar vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Pentru puțin.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Uitați-vă în ograda 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Eu cred că cei care vor participa la acest 

eveniment, sensibilizați de această sărbătoare, sărbătoare a Pământului, nu cred că se 

vor opune sau nu vor scoate din buzunarul lor propriu 2,50 lei pentru un lampion. De 
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ce credeți că trebuie să aloce Primăria 2.500 lei pentru acești bani, pentru aceste 

lampioane? Fiecare poate să fie nu știu, un centru acolo care să comercializeze așa 

ceva. Vine omul care dorește să cumpere, achită 2,50 lei, își ia lampionul  și produce 

ceea ce produce. Domnule Nedelcu. Puteți să-l opriți pe domnul Nedelcu?” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, da…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Puteți să-l opriți pe domnul Nedelcu.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog să vă opriți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Vă rog frumos să-l opriți, puneți-i frână, că 

văd că și-a pierdut aderența. Deci domnule Primar eu aș propune…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Să faceți un business.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…să nu faceți dumneavoastră un business 

din cei 25 de milioane de lei vechi, din 2.500 lei, să nu faceți dumneavoastră un 

business. Haideți să sărbătorim Ora Pământului, nu neapărat  să cheltuim acești bani. 

Cine dorește să vină poate să achite din buzunarul lui 2,50 lei, să cumpere acest 

lampion, repet încă o data, chiar dacă unii gândindu-se la Ora Pământului, acest 

lampion poate fi în noțiunea unora, chiar poluare, da? Mulțumesc! Deci amendament 

dacă n-ați înțeles, propun această sărbătoare să se facă fără alocarea acestei sume. 

Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule 

Primar.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu mai am un amendament. Hai să dați 

fiecare cotizația dumneavoastră, adică nu cotizația, indemnizația dumneavoastră și să 

luăm cetățenilor din Municipiul Focșani, tot se plătesc aceste indemniții din banii 

focșănenilor, să cumpărați lampioane, fiecare din indemnizații și veniți cu lampioane 

în Piața Unirii.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, dacă îmi 

dați voie…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Aveți răbdare. 

Închideți microfonul, așa…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”……campanie electorală. Mulțumesc! Și 

veniți fiecare din cei care sunteți aici prezenți, veniți cu numărul de lampioane aferent 

cotizației, indemnizației dumneavoastră și le lansăm în Piața Unirii. Eu vin cu 

indemnizația mea pe jumătate de an. Vreți?” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule 

Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte. Deci eu vă rog 

respectuos, frumos să luați atitudine. Este colegul Mihai Nedelcu care se crede pe 

stadion, deci rugați-l, pentru că noi suntem civilizați, rugați-l să, nu e pe stadion, 

suntem într-o ședință de Consiliu Local, da? Deci haideți, vă rog frumos. Haideți să 

trecem de la, am transformat această ședință în derizoriu.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”La proiect, acum 

discutăm la proiect.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ” Deci haideți vă rog frumos, luați măsuri, 

că sunteți președinte.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dacă îmi permiteți, vreau să-i răspund 

domnului circar șef, care de 4 ani de zile aproape a făcut numai circ și panaramă în 

ședințele de Consiliu Local. S-a trezit acum de când este director pus de PNL=PDL, să 

ia atitudine că vezi Doamne, nu-i convine cum vorbesc eu. Deci vă rog frumos să mă 

scuzați dacă am deranjat cu ceva, dar acest circar nu poate să-și permită să-mi spună 

mie să tac din gură. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc! Supun 

la vot amendamentul domnului Bîrsan.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte eram 

înscrisă la cuvânt. Vă rog să vă luați în serios faptul că sunteți președinte de ședință, 

da, opriți oamenii care nu ți-au luat pastilele la timp.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog vorbiți, da 

bine…” 

 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Bîrsan și nu se aprobă cu cu 

10 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

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

Ungureanu Daniel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu şi 10 voturi „pentru” din 

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

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

Ionuț Filimon, Costel Bîrsan, Gongu Emanuel .  

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”10” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Da, domnule, am și spus, banii aceștia să 

se ducă la periuțe de dinți, am fost de acord cu domnul Bîrsan, aș mai spune și de ce 

nu sunt de acord cu aceste lampioane, dar… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…..le căutați prin tomberoane noaptea.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 11  

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

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu şi 9 

„abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

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

Ramona, Dobre Alin, Ionuț Filimon, Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 32 

 

           Se prezintă punctul  6 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 7,50 mii lei Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de zi, antreprenorul 

de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu în luna martie 2020; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
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Se supune la vot proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi şi se adoptă cu 20 

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

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

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

hotărârea nr. 33 
 

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

aprobarea alocării sumei de 63,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2020 Colegiului Național „Unirea” Focșani în vederea participării unui 

grup de elevi la Concursul de Informatică American Computer Science League, 

care va avea loc în luna mai 2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi şi se adoptă cu 20 

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

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai 

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

hotărârea nr. 34 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 477/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, munipiul 

Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Dacă sunt discuții? Vă 

rog, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, mulțumesc frumos. În sfârșit după 20 de 

ani o să aibă și mândreștenii gaze.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”La proiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”De gaze era vorba, domnule președinte, de 

Mândrești, dacă nu ați auzit.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Aud mai bine ca 

dumneavoastră, vă spun.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu cred că ați auzit, că văd că nu auziți bine. 

Deci proiectul este de Mândrești și de gaze. Ați auzit acum?” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”20 de ani, nu știu la ce, 

vă închinați dumneavoastră, vă închinați de 20 de ani…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”De 20 de ani mândreștenii au făcut cereri 

peste cereri ca să aibă și ei gaze și în sfârșit au reușit într-un târziu.” 



25 
 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Or să aibă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Or să aibă, sigur că da…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Vă garantez.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Că dacă nu vă prindeam eu cu celelalte, nu 

făceați nici acuma de gaze. Or să țină minte, domnule viitor candidat la Primăria 

Focșani.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vorbiți la proiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, stopați galeria din 

față, vă rog eu frumos, suntem la Consiliul Local.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Eu găsesc în acest deviz niște inadvertențe. 

Domnule Primar, degeaba îngânați acolo în barbă, problema e că e cam trasă de păr. 

În primul rând verificarea tehnică a proiectului o face Distrigaz-ul, domnule Primar, 

da? Și colegul dumneavoastră așa-zis președinte, care face gaze, deși face gaze, l-am 

văzut numai pe buldo, săpând șanțuri, dar gaze n-are cum să facă, că nu știe.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, deci dacă vă mai 

comportați ca un …” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…face Distrigaz-ul, domnule Primar…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”…pe maidan așa, o să 

vă iau cuvântul și o să vă chem la ordin, da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…opriți-vă colegii…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Nu faceți 

dumneavoastră asemenea afirmații, vă rog frumos, da? Eu zic să vă uitați în curtea 

dumneavoastră și după aceea, autorizați-vă și după aceea, da, ca să încheiem subiectul, 

da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule președinte sunteți în eroare, eu 

sunt autorizat.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Nu cred.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu credeți? Ia uitați-vă pe site-ul ANRE-

ului.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Bine, mulțumesc. Dacă 

mai sunt discuții? Domnule secretar, vă rog să consemnați că nu particip la vot.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi obținând 11  voturi 

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

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

Daniel, Gongu Emanuel, Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu  

 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Nu ați discutat 

domnule. În momentul în care discutați…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte. Lăsați-l să 

vorbească.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă vorbește la 

proiect, dacă nu, nu.” 



26 
 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte…” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Unde domnule, de gaze 

vorbea. Nu v-a dat nimeni cuvântul dumneavoastră 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Ședința este pentru cetățeni, nu 

pentru dumneavoastră sau pentru galeria PSD.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”În momentul în care 

dumneavoastră faceți asemenea circ, n-avem ce, nu facem. Următorul proiect.” 

 

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

aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă sunt discuții. Vă 

rog, domnule Mersoiu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule lăsați-mă să vorbesc, mândreștenii 

trebuie să afle…” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Am și eu câteva amendamente.” 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-le președinte de ședință lăsați-l să 

vorbească că spune numai prostii cum spune și „Grindă”, lăsați-l să vorbească, să se 

facă de râs.” 

Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: „d-le Primar  s-a votat 

proiectul.” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „lăsați-l să spună, să vedem ce vrea să 

spună, că oricum spune niște aberații, habar nu are cum se derulează acest proiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „habar nu aveți dumneavoastră”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... adică, cei care au verificat acest 

studiu de fezabilitate de la Distrigaz ... citiți că aveți în spate atașat, modelul de 

contract, pe care noi trebuie să-l semnăm, încheiat cu Distrigaz. 

Distrigaz-ul împreună cu un avizator autorizat și împreună cu o firmă 

specializată de proiectare pe care noi am contractat-o au făcut acest studiu de 

fezabilitate în care ne-au dat toate aceste verificări. Citiți cu atenție contractul să vedeți 

care sunt obligațiile ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... sunteți pe arătură domnule Primar ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „... da domnule, noi suntem toți proști 

numai dvs. sunteți cel mai deștept”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog domnule 

Mersoiu ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... domnule ați citit contractul, să 

vedeți care sunt obligațiile noastre și care sunt obligațiile Distrigaz? Citiți contractul 

domnule!”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Dați-mi cuvântul domnule ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... s-a trecut domnule ... 

chiar nu ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... vreau să dau replica ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... păi, nu vreau să-mi 

dați replica ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... dați-mi cuvântul, vă rog frumos”. 

Domnule avizarea proiectelor îl face Distrigaz-ul, diriginția de șantier o face 

Distrigaz-ul. Ce-i atât de greu ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „... domnule consilier, dacă dvs. 

sunteți atât de deștept pe cât vă considerați ... știți să citiți ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... nu, nu, dvs. ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... domnule, știți să citiți?  

Haideți să vă citesc ce scrie în contractul acesta ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... domnule Primar, dvs. nu faceți ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... contractul care  ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... vine Distrigaz-ul și spune, da noi preluăm 

rețeaua ...  

Distrigaz-ul face diriginția de șantier domnule ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... domnule, vă puteți opri?”.  

Îmi puteți da ... eu v-am ascultat, îmi puteți da voie să vă explic? 

Deci, în contractul care este anexat la proiect, scrie în felul următor: contract 

pentru extinderea sistemului de distribuire a gazelor naturale în Mîndrești-Moldova și 

Mîndrești-Munteni, localități componente ale municipiului Focșani. 

Părți contractante: Distrigaz Sud Rețele – Municipiul Focșani. 

La art.2, obligațiile părților, Distrigaz Sud Rețele spune în felul următor: se 

obligă să ... să întocmească tema de proiectare și caietul de sarcini, să asigure asistența 

tehnică de specialitate atât pe perioada contractării lucrărilor de proiectare și execuție 

cât și pe perioada întocmirii proiectului tehnic; să avizeze proiectele aferente investiției 

și să urmărească execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

...”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... stop, stop ... ce v-am spus ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... păi, da domnule ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... și avizarea proiectului, pe care dvs. ați  

trecut-o aici,  o face Distrigaz-ul, asta v-am spus ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... domnule și care-i problema dacă 

asta-i ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dăm bani domnule Primar, puneți bani, 

costuri și lucrul acela îl face Distrigaz-ul pe gratis, asta este ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu domnule, fiecare din partea 

noastră avem obligațiile noastre ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... Distrigaz-ul niciodată nu face o rețea pe 

cuvântul altuia, da!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, dar înțelegeți că acesta este 

un studiu de fezabilitate, care a fost prezentat ... adică dvs. sunteți ... cum îl cheamă ... 

domnule Bratu, cum îl cheamă pe domnul inginer de la  ... domnul Stroe. Dvs. sunteți 

mai deștept decât domnul Stroe? Domnul Stroe de la Galați care a făcut studiul de 

fezabilitate, da!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Eu îl venerez pe domnul Stroe ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... poftiți? ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Eu îl venerez pe domnul Stroe ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... a, bun, și din cauza asta ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... este un om deosebit, îl cunosc foarte bine 

...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... credeți că eu am pus ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... dânsul de când îl 

cunoaște ... de un an de zile ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... eu îl cunosc de douăzeci de ani ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... domnule Bîrsan, dvs. credeți că a 

pus d-nul Stroe la solicitarea mea sumele astea?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Eu mă refer aici domnule Primar ...”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … domnule, sumele astea sunt date 

de studiul de fezabilitate făcut de d-nul Stroe”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Primar, ce-mi spuneți mie ... noi 

discutăm aici caracteristici principale ale indicatorilor tehnico-economici ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... da domnule, care nu i-am luat din 

burtă, ce nu înțelegeți? Nu i-am luat din burtă ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... eu am înțeles, dvs. nu înțelegeți. Aruncați 

niște bani pe niște proceduri din astea care nu există ... de către Primărie. Acestea sunt 

făcute pe gratis sau pe cheltuiala Distrigaz-ului. Ce-i atât de greu de înțeles domnule?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „Domnule, contractul în sine prevede 

valoarea întregii investiții ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... păi în contract  ... ați spus mai devreme, că-

l face Distrigaz-ul ... avizarea proiectului îl face Distrigaz-ul da! Și dvs. ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... bine domnule, dvs. construiți o 

casă fără să aveți proiect, că așa sunteți învățați de ministrul Grindă, da, asta este. 

Același lucru vreți să-l spuneți acum, nu? Că noi facem aceste proiecte fără ... 

aceste investiții fără proiect, nu? Haideți domnule, lăsați-mă în pace!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Trebuie avizat de un avizator agrementat de 

ANRE, da? În acest caz, avizatorul este al Distrigaz-ului, care-l face fără costuri. 

De asemeni, dirigenția de șantier pe care noi ... batem toaca aici de o grămadă 

de vreme, deci, nimeni nu poate face o rețea, chiar colegul președinte, dacă la locul 

faptei nu există dirigintele de șantier care să ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... iar vorbiți aiurea ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... care să vadă cu ochii dânsului dacă se 

produc etapele ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule, citiți cu atenție 

documentele domnule, inițiator în baza documentelor făcute de către ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... domnule Primar noi nu discutăm de ... cai 

verzi pe pereți ... inițiator sunteți dvs. ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... da domnule, da.”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Da ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... mai faceți o plângere la DNA să 

vă faceți de râs ...”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu o să mă fac eu de râs, o să se facă alții, 

poate o să vă fac eu să știți, că meritați ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... sigur, da, păi atât știți”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, vă rog să luați în 

considerare că eu am votat „pentru”, Nu știu ce a spus domnul Președinte, că nu era 

atent. Dânsul înțelege mai greu, e mai puțin atent”. 

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

„Reluați votul domnule Președinte ca să nu mai fie discuții, nu-i mai bine așa!”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „da”. 

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

Focşani : „A fost o singură  remarcă cu privire la domnul consilier Nistoroiu, care a 

spus că nu participă la vot. 

În același timp, când s-a supus la vot ați oscilat, și asta întrebam, sunteți de acord 

să se reia votul? Ca să știm, da. Atunci vă rog să reluați procedura de vot domnule 

Președinte”. 

  Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” și o neparticipare la vot din din partea domnului consilier Alexandru 

Nistoroiu, devenind hotărârea nr. 35 

  

 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; 

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

rog domnule Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Mulțumesc domnule Președinte. 

Am și eu câteva amendamente. Acum, cum decideți, le supunem în bloc, sau pe 

fiecare în parte, că sunt mai multe, cum doriți. 

Încep cu primul:  

Se propune alocarea sumei de  nouă mii șapte sute șaptezeci virgulă unsprezece 

mii lei, reprezentând credite de angajament pentru obiectivul de investiții: Refacere 

infrastructură străzi, parcări, alei de iluminat, irigații, supraveghere video, canalizație, 

rețele curenți slabi str.Carpați, str.Constituției, str.Plevnei, str.Mitropolit Varlaam, 

tronson B-dul Unirii, str. Bucegi. Acesta ar fi primul. 

Supunem la vot pe fiecare sau ... sunt câteva. Cum doriți”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog domnule Tănase, 

spuneți.  

Spuneți domnule Tănase, am văzut că erați cu mâna pe sus”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „Da, eu voiam să vă spun că înainte de a face 

domnul Viceprimar amendamentele, voiam să remarc faptul că avem doar doi la sută 

investiții. 

Vreu să vă spun că toate străzile acestea, le auzim în fiecare an. În fiecare an 

veniți cu optzeci de străzi ... le propuneți că le faceți și le dregeți și nu ați făcut mai 

nimic. 

Deci ... este un buget din ăsta ... electoral, m-ați înțeles. Sunt zeci de străzi care 

în fiecare an ... deci, aceleași străzi ... nu că se schimbă ceva  ... veniți în fiecare an cu 

optzeci de străzi ... o sută de străzi, că le faceți ... nu faceți nimic. 

Iar, domnule Nedelcu, vă rog eu frumos, vedeți ce faceți la Spital acolo, că de 

doisprezece ani ați făcut praf Spitalul acela. Și nici nu vă lăsați ...”. 

 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... vă rog domnule 

Mersoiu, continuați”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Mai am un amendament ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... faceți treabă domnule, lăsați ...” 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „... trecem la următorul amendament ... vă rog. 

- Se suplimentează cu 386 mii lei, domnule consilier, bugetul Școlii Gimnaziale Ion 

Basgan la articolul bugetar „Reparații curente”; 

- se suplimentează cu 63 mii lei bugetul Colegiului Național Unirea la articolul bugetar 

„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”; 

- se suplimentează cu 15 mii lei bugetul Colegiului Pedagogic Spiru Haret din care, 11 

mii lei la articolul bugetar „Burse” și 4 mii lei la articolul bugetar: „Asistență socială  

în natură”; 

- se suplimentează cu 88 mii lei bugetul Colegiului Tehnic V.D.Cotea din care10 mii 

lei la articolul „Alte materiale și prestări servicii” și 78 mii lei pentru achiziția a 26 

calculatoare; 

- se suplimentează cu 7 mii lei bugetul Școlii Postliceale Sanitare pentru achiziția unui 

copiator; 

- se suplimentează cu 68 mii lei bugetul Colegiului Auto Traian Vuia pentru achiziția 

unui camion; 

- se suplimentează cu 2 mii lei bugetul Grădiniței nr.17 la articolul „Materiale de 

curățenie”; 

- se suplimentează cu 8,75 mii lei bugetul Grădiniței nr.18 la articolul; Materiale de 

curățenie”; 

- se suplimentează bugetul Direcției de Asistență Socială Focșani cu suma de 52,25 

mii lei, din care 50,60 mii lei la subcapitolul „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, 

articolul „Reparații curente” și 1,65 mii lei la subcapitolul „Alte cheltuieli în domeniul 

învățământului”, articolul „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”; 

- se suplimentează bugetul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență cu suma de 

100 mii lei la articolul bugetar „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”; 
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- se suplimentează cu 338 mii lei bugetul Primăriei din care, 50 mii lei reparații curente 

fond locativ, 38 mii lei pentru înlocuire centrală termică str.Democrației nr.20-22 și 

250 mii lei sprijin financiar unități de cult; 

- se diminuează cu 1000 mii lei bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice la 

capitolul bugetar „Transporturi”, articolul „Reparații curente”; 

- se diminuează cu 128 mii lei fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Local. 

Vă mulțumesc”. 

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

discuții, dacă nu, supunem la vot amendamentele domnului Mersoiu”.  

 

 Se supun la vot  amendamentele domnului consilier  Ionuț Mersoiu, fiind 

adoptate cu 11 voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea doamnelor consilier: 

Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaş şi a domnilor 

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Dumitru-Corneliu Gheoca, 

Neculai Tănase şi Costel Bîrsan. 

 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu:„ supun la vot proiectul, 

cine este pentru?. 

   ... Am întrebat ... am întrebat ... am întrebat ... chiar am întrebat, dacă nu sunteți 

atent ... nu, am întrebat. În momentul în care a încheiat domnul Mersoiu, chiar am 

întrebat”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule Președinte, ați întrebat în 

microfonul de la rever cred că noi nu am auzit ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... da ... în cel de la 

cravată, pe care-l aveți ... unde vă scrie ... nu, am întrebat”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „împotrivă, abțineri?”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... păi, voiam să zic și eu ceva ...” 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... fiți domnule atent”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „Domnule Președinte ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... da domnule”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „Eu vreau să vă spun așa, haideți că și ... mă 

adresez domnului Primar, pentru că dânsul ... domnule Primar, la blocul Arizona, e un 

bloc acolo care nu are lift, cred că îl știți, cred că îl știe toată lumea, că de ani de zile 

nu are lift, au fost două ... unul ... eu vă rog frumos, faceți o cerere la Compania 

Națională de Investiții. Chiar zilele trecute am vorbit și o să vă rezolve problema. Nu 

dvs., cetățenilor. Și o luați dvs. Spuneți că dvs. ați făcut-o pentru campania electorală, 

nu-i problemă. Dar faceți cererea asta. Eu vă dau un sfat acum, și ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... dacă tot ați făcut campanie 

electorală în acel bloc ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule, faceți cererea ... asta nu-i 

campanie electorală ... faceți cererea, și o luați în numele dvs., spuneți că dvs. ați  

făcut-o ...”. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule, vă rog să ascultați, vă dau 

răspunsul. 

 Dacă tot ați făcut campanie, și dacă tot v-a învățat domnul ministru Grindă ce 

trebuie să faceți, trebuia să vă spună până la capăt care-i procedura, dacă o cunoaște 

atât de bine. Nu să ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... ați făcut cererea ... faceți domnule o cerere 

...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule, nu trebuie să fac eu 

cererea, că nu sunt eu proprietarul blocului respectiv, sunteți culmea, lăsați-mă să 

vorbesc până la capăt. 

 Nu există, nu pot eu să fac o cerere pentru o Asociație de proprietari unde ... este 

ca și cum aș face eu o cerere să vă montez dvs. un lift în curte, da ... adică, să montez 

un lift în curte unui om ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule Primar, dacă doriți să faceți ceva, 

faceți domnule. Acum, dacă spuneți că nu se poate ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... nu spun că nu se poate ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... e simplu ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... spun doar atât, că trebuie să vină 

o cerere din partea Asociației de proprietari ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... sunt la cereri din partea lor ...” 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... mergeți și ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... vă spun eu, de ani de zile sunt ... cereri de 

ani de zile ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... cereri din partea lor ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... cineva trebuie să vrea să facă ceva ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... cereri din partea dumnealor, că 

dacă erau, veneau în momentul în care am făcut publicitate la acel proiect ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule Primar, faceți cerere la CNI 

pentru liftul acela ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... domnule consilier, îmi dați voie 

să vorbesc și eu, că v-am ascultat. 

 În momentul în care, am fost personal și am vorbit cu mai mulți locatari din 

blocul respectiv, că au posibilitatea să se înscrie în proiectul privind creșterea eficienței 

energetice a blocurilor ... una din ... iarăși discutăm pe lângă ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „... e bloc cu opt etaje ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... proiectul de creșterea eficienței 

energetice a blocurilor, prevede inclusiv reparația sau înlocuirea lifturilor ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... haideți, explicați domnule Primar, că 

văd ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... vă rog, închideți 

microfonul ... nu v-a dat nimeni cuvântul”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „... este închis domnule ...”. 
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 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... nu este închis. Așa”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Asociația de proprietari a refuzat să 

se înscrie în acest proiect prin care aveam posibilitatea să le facem și lift.  

 Trebuie să vă spun foarte clar. Puteți să verificați Ghidul de finanțare, dacă 

sunteți atât de tehnici. Verificați Ghidul de finanțare să vedeți că există și posibilitatea 

asta. Nu au fost de acord.  

 Iar împrumuturile dacă dvs. credeți că nu trebuie făcute pentru fondurile 

europene, este o viziune total aiurea asupra modului de a gândi și de a face dezvoltarea 

unui oraș. 

 Fără a se împrumuta, nimeni nu se poate dezvolta, asta să fie foarte clar. 

 Eu aș întreba doar atât, Guvernul PNL s-a împrumutat în trei luni de zile 

cincisprezece miliarde de lei, pentru ce, că nu s-au dus bani nici în salarii, nici în 

investiții. Dimpotrivă, s-au oprit și finanțări pentru autostrăzi, și pentru străzi și pentru 

toate proiectele, inclusiv pentru PNDL, ne-ați oprit finanțarea, că ... domnule, eu 

vorbesc românește și rapid, nu ... alții se încurcă, îmi pare rău ...”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... domnule Primar, nu suntem noi vinovați 

...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... vă rog domnule 

Buzoi”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... prima dată după 2008, România 

se înregistrează cu deficit încă din luna ianuarie. Haideți domnilor, să fim realiști. Și 

mai puneți și Prim Ministru ... îl propuneți Prim Ministru ... mi-ar fi rușine ... nu, pe 

domnul Ministru al Finanțelor care a spus că sănătatea nu-i o prioritate și acum, iată că 

suntem în pragul unei epidemii”.  

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... vă rog domnule 

Buzoi”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Haideți să vă spun și eu câteva chestiuni la acest 

proiect. 

 Voiam să vă întreb domnule Primar dacă se mai pot aloca bani la anumite parcări 

a căror străzi, care de jur împrejur au fost terminate.  

 Mă refer la străzile care sunt în zona aceea, Magheru, Unirea Principatelor.  

 Este o parcare undeva într-o curte interioară, unde este praf și cotropire. 

 Dacă se poate aloca bani și la acea parcare pentru că este păcat să fie de jur 

împrejur curat și ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... am discutat cu cetățenii de acolo 

și le-am promis foarte clar că anul acesta avem bani alocați, avem la capitolul 

transporturi și reparații curente din bugetul Direcției de Dezvoltare”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Da, bun. Mulțumesc. A doua ... al doilea lucru 

care vreau să vă întreb, dacă cumva ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... dar vă întreb atât, o secundă, îmi 

cer scuze ...”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „... vă rog ...”. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... cu cât l-ați plătit pe domnul 

Vrajitoru la PNL ...”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „... pe cine?” 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Pe domnul Vrăjitoru Dan, cel care 

face tot timpul scrisori, cu cât l-ați plătit la PNL să facă acea campanie!”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Nu știu, că eu nu mă ocup de chestia asta”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Mulțumesc”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Dacă dvs. știți, eu nu știu”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Cei de la București, da, bine.”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Deci, dacă dvs. aveți o treabă cu d-nul Vrăjitoru, 

eu nici măcar nu știu cine este”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Continuați vă rog, nu 

...”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu, păi, deocamdată eu sunt la microfon și m-

ați întrebat pe mine, eu, asta pot să vă spun. 

 Mai departe. La discuția publică a fost un lucru care s-a ridicat, pe care îl aveam 

și eu notat, despre ajutorul acela de minimis pentru societăți comerciale, pentru 

încurajarea micilor întreprinzători. 

 Știu că este și o lege care spune că putem să încurajăm micii întreprinzători, în 

funcție de numărul de angajați, de investițiile care se fac în firma respectivă și crearea 

de noi locuri de muncă. Știu că aici suntem deficitari iar orașul Focșani, chiar are 

nevoie de locuri noi de muncă.  

 O încurajare de genul acesta se poate face? Pentru că atunci a fost discuția 

publică și ați spus că o să luați măsuri, nu am văzut”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Sigur că da, dar acesta face obiectul 

altui proiect de hotărâre, nu la bugetul local”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Păi, nu trebuie să se aloce din bugetul local o sumă 

pentru ajutorul de minimis?”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Ajutorul de minimis înseamnă 

scutirea de anumite impozite și taxe oferite angajatorilor care crează locuri de muncă 

în anumite condiții. Trebuie să facem un regulament, să-l supunem dezbaterii publice, 

și după ce facem acel regulament și va trece prin această fază de dezbatere publică și 

analiză, îl vom supune dezbaterii în plenul Consiliului Local. Nu are legătură. Deci, nu 

se alocă sume din buget. Se fac reduceri substanțiale la impozitele și taxele locale”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „Deci acestea ... este un ... trebuie să fie un proiect 

de hotărâre, da?”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „E un alt proiect de hotărâre și am 

rugat colegii să-l elaboreze deja, se lucrează la el. 

 Poftiți? 

 Ajutorul de minimis, repet, înseamnă o reducere a impozitelor și taxelor locale 

pe o anumită perioadă, cât se implementează proiectul. Pe cinci ani de zile poate 

beneficia de o reducere sau o scutire la impozitul pe clădiri și pe teren. Este o altă 

discuție”. 
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 D-nul consilier Dan Buzoi: „Da, bun. Am terminat, vă mulțumesc mult. Și 

ultimul lucru pe care vrea să-l spun înainte de a încheia, cred că ar trebui să ne 

respectăm reciproc. Chestia cu grinda, ar trebui să o lăsați mai moale. Este părerea 

mea”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ E la nivel național, haideți să vorbim 

la nivel național ...”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu știu dacă este la nivel național ... noi vorbim 

în această încăpere și eu vă respect pe dvs. domnule Primar și cred că e bine să ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... vă mulțumesc, dar și eu am spus, 

domnul ministru”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „E cu totul altceva”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Am spus, domnul ministru Grindă 

...”. 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu, aia cu grinda, știți cum e, cine știe, s-ar putea 

să vă loviți cu capul de grindă, și nu se știe ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... ar trebui să stau în genunchi și nu 

prea pot, asta-i problema ... nu ajungem la același nivel”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog doamna 

Dimitriu”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ...ați primit dvs. educație de acasă, 

astfel încât nu mai treceți pe la tatăl dvs. de șapte ani, da, da, da. Mulțumesc”. 

 Așa ați primit dvs. educație de acasă de nu-l mai respectați pe tatăl dvs.., că nu  

l-ați mai vizitat de șapte ani. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Primar ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  ... da, da ...”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnule Primar, cum ați fost educat dvs., 

așa vă comportați”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog d-na consilier 

Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc domnule Președinte. Mă 

bucur că mă vedeți într-un final. Știu, că cei care sunt incomozi nu trebuie văzuți, că, 

poate spun lucruri care deranjează, da, știu, în decursul celor patru ani am pățit-o, și o 

pățesc în continuare dar, am răbdare să știți”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Am văzut”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, aș vrea să-i 

transmite-ți, că prin intermediul dvs. vorbim aici domnului Primar, că cetățenii din 

str.Cuza Vodă au depus în decursul a treizeci de ani nenumărate cereri în ceea ce 

privește montarea unui lift în scara dumnealor. Iar, dacă este vorba de PNDL domnule 

Primar, știți foarte bine că vi s-a oprit de la plată trei virgulă trei milioane de lei pentru 

că lucrările nu au fost conforme domnule Primar. 

 Mergeți pe Ghinea Dorinel, mergeți pe Dornișoarei, mergeți în toate lucrările pe 

care le-ați întreprins,da, unde deja, pur și simplu, oamenii se vaită că: asfaltul nu-i 

corespunzător, bordurile se termină ...”. 
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 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... s-a terminat cumva ... 

s-a finalizat cumva proiectul?”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu, păi nu, dumnealui a făcut cerere de 

plată. Deci asta înseamnă că voia să i se întoarcă ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... sunteți în eroare domnișoară ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Primar, nu v-am întrerupt.  

 Eu înțeleg că și dvs. sunteți stresat că nu ați reușit în patru ani să faceți mai nimic 

și atunci, de aceea aveți această stare de nervozitate, dar, calmați-vă, pentru că sunteți 

într-o ședință de Consiliu Local și vă văd toți cetățenii Municipiului Focșani. 

Mulțumesc”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Mulțumesc. Vă rog 

domnule Primar”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „În primul și în primul rând, sunteți  

într-o mare eroare.  

 Sumele alocate din Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL ... PNDL, 

eu spun foarte simplu, pentru ații este mai complicat ... în momentul în care vorbiți, nu 

mai vorbesc eu, ca să ne auzim cu toții, ca să poată colegii noștri să scrie procesul 

verbal. 

 Când o să vă hotărâți să mă lăsați să vorbesc, atunci o să vorbesc și eu și domnul 

Președinte o să continue ședința, da! Dacă nu, stăm aici până dimineață la ora unu”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Nu se poate, trebuie să 

mergem la muncă”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Străzile pe care dvs. le-ați enumerat, 

Ghinea Dorinel, Popa Șapcă, sunt finalizate, și din fericire Guvernul PSD ne-a alocat 

toți banii. 

 Străzile la care dvs. ... sau mai bine zis ... așa zisul Corp de Control al domnului 

Ministru al Lucrărilor Publice a făcut ... vă rog frumos, haideți să păstrăm decența. Este 

un lucru foarte important și foarte grav ce se întâmplă.  

 Eu am vrut să fac o conferință de presă dar vă spun dvs. acum în ... pe scurt, da, 

pe scurt. 

 În primul rând să-mi spună domnul Ministru, în ce temei legal a trimis 

dumnealui Corpul de Control pe teren, nu că nu mă supun verificării, a trimis Corpul 

de Control încălcând prevederile legii.  

 În primul rând, Ministerul Lucrărilor Publice în acest moment nu are o hotărâre 

de Guvern privind organizarea și funcționarea.  

 Cu alte cuvinte, nu există organigramă a ministerului, nu există Corp de Control 

al ministrului. 

 Deci, Ministerul Lucrărilor Publice, nu există în acest moment. 

 Ordonanța nr.68 din noiembrie 2019, spune foarte clar. Art.7, alin.1: se 

înființează Ministerul Lucrărilor Publice prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării și 

preluarea activităților desfășurate de către Institutul Național de Administrație. 

 Alin.2, spune foarte clar: la apariția hotărârii de Guvern, privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, se desființează Ministerul Dezvoltării. 
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Contractul de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a fost încheiat 

cu Ministerul Dezvoltării, nu cu Ministerul Lucrărilor Publice. 

 În nici un alt act normativ nu scrie că: se înlocuiește sintagma Ministerul 

Dezvoltării cu Ministerul Lucrărilor Publice. Nu există act adițional, la contractele de 

finanțare. Mai mult decât atât ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... domnule Primar, lucrați în Ministerul 

Dezvoltării? ”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ Ordinul a fost ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... sunteți foarte frustrat de către 

Ministru cred ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... ordinul de ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... aveți vreo problemă?”. 

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

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dvs. aveți ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... aveți puțină răbdare 

...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... hotărâre de Consiliu Local, cu 

avizul ANFP-ului, da. Avem ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... aveți puțină răbdare, 

și închideți vă rog microfonul”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... există hotărâre de consiliu local, 

de aprobare a organigramei, îmi pare rău, ați votat-o și nu știți ce ați votat. 

 Mai mult decât atât, în momentul în care Corpul de Control ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu mai vorbiți prostii ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... Corpul de Control s-a prezentat 

... ”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu mai vorbiți prostii ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... domnișoară, vreau să mă adresez 

...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... este culmea ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „... cum, cu dezinformări?”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ nu, cu informările pe care le-ați făcut 

la DNA ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu:  „... doamna consilier, vă 

rog ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... cu minciunile ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ...vă spun mai departe, dacă mă lăsați 

... dacă mă lăsați vă spun mai departe ... 

 Care sunt acele neconformități, în timpul execuției lucrărilor, domnule Bîrsan? 

Care sunt alea domnișoară? 

 Doamna Secretară a domnului Ministru ... spuneți-mi și mie ... ce anume ... 

doamnă ... nu sunt terminate doamnă ...  
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 Socrul dvs., Dumnezeu să-l ierte, a fost constructor. Soțul dvs. are firmă de 

construcții, da ... în situația în care ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu:  „... închideți vă rog 

microfonul”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... și când ați venit la mine să vă luați 

banii de la ... da, bun ... și când ați venit să  mă rugați să mergem la casa ... da, da, da.  

 Dvs. ați venit ca să mă rugați ... când îmi vindeați dvs. informații din PNL ... 

când îmi vindeați dvs. informații din PNL, și ați venit și m-ați rugat să intervin pe lângă 

domnul Bordea să vă plătească lucrarea de la restaurant, despre asta vorbiți ... ”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... cereți bani ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu:  „... firma are ... ce naiba 

... ei, nu știi, ce naiba! Dă anunțuri pe net că angajează ... și ... ce Dumnezeu!”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... de ce cereți bani ... ”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... poftiți? pentru că așa prevede 

contractul domnule.  

 Ați citit contractul de finanțare? 

A ... dvs. faceți toată lucrarea și apoi vă luați banul? ”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Au fost atâtea lucrări ... lăsați-mi domnule 

microfonul ca să vorbesc ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu:  „... Nu v-a dat nimeni 

cuvântul ca să vorbiți. Nu, trebuie să termine domnul Primar, după care ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „Domnule consilier ... domnule 

consilier ... domnule consilier ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... eu înțeleg disperarea ... domnule 

Președinte ... domnule Președinte ... domnule Președinte, faceți un pic de liniște, vă rog 

în sală, că sunteți Președinte!”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Uitați colegii dvs. ce 

fac!”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... mă impresionează ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Președinte, suntem  

într-o ședință de Consiliu Local, totuși ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... domnule Nedelcu ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Președinte, puteți să faceți 

liniște în sală? Vă rog frumos să faceți liniște”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Opriți-vă ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Președinte ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... nu, dacă le spunem adevărul, 

încep să țipe și încep să ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Primar ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... spune numai prostii, pentru că   

...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... eu vorbesc. Vă rog 

domnule Primar”. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „O lucrare în curs de execuție, este o 

lucrare ... care se află în responsabilitatea constructorului. Constructorul respectiv își 

asumă până la momentul procesului verbal de recepție, își asumă, toate deficiențele, 

dacă există. 

 Dar eu vă întreb atât: într-un proces verbal încheiat în două fraze lacunare, în 

care nu se spune ... nu se specifică ... nu se menționează, suprafață, lungime, dvs. îmi 

spuneți că există posibilitatea să suspenzi la  finanțare o sumă de trei virgulă nouă 

milioane ... nu de trei virgulă trei, este vorba de trei virgulă nouă milioane  de lei ... ar 

fi trebuit să se spună foarte simplu ... domnule pentru o suprafață de două sute de metri 

pătrați de asfalt, o sută de metri liniari ... dau un exemplu, de bordură, nu se poate aloca 

suma pentru că este calitativ proastă, da, în opinia celor care au venit în control. 

 Eu îi întreb doar atât:  în ce bază au venit în control pentru că nu au avut ordin 

de ministru conform regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului ... nu 

au avut. 

 Planul de control al ISC-ului nu este un document opozabil domnișoară. Chiar 

dacă sunteți secretară, nu ați avut timp, în trei luni de  zile să învățați toate prevederile 

legislative ... 

 Nu doamnă, dar, este un adevăr, vă doare? 

 Vă deranjează adevărul? 

 Trebuie să știți ... nu, dar este o funcție onorabilă. Eu respect orice funcție, de la 

femeia de serviciu până la paznic și până la director ... și până la ministru, îi respect pe 

toți. Dar, trebuie să ne recunoaștem poziția. 

 Haideți ... bun, în mod normal trebuia să vină așa domnul Ministru să spună: 

domnule, pentru o suprafață de trei sute de metri pătrați, se recomandă remedierea 

acestor deficiențe într-un timp foarte scurt și se poate aloca diferența de sumă. 

 Am făcut noi acest lucru, și din trei milioane nouă sute, împreună cu dirigintele 

de șantier, și cu constructorul, s-a constatat doar șaptezeci de mii de lei. 

 S-a refăcut situația de plată, dând jos, cantitățile și suprafețele respective. 

 Am resolicitat plata, și în loc să se dea drumul la bani, s-a continuat cu 

suspendarea  plăților. Abuziv. De ce spun abuziv, pentru că în adresa de sistare se face 

mențiune la abateri cantitative și calitative. Total fals.  

 Noi am solicitat la plată doar șaptezeci și cinci la sută din total cantitate 

executată. 

 Știu că vă este drag domnul Ministru, și vreți să-l apărați, dar, nu-l veți apăra în 

fața instituțiilor. ... O să vedem la urmă cine minte domnilor, vă spun eu. 

 Eu vă mulțumesc, și o să vă transmit mai multe informații celor de la presă, 

pentru ca să știe toți focșănenii că un ministru din Focșani, care a fost votat de 

focșăneni, se opune dezvoltării orașului. Mulțumesc”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog domnule 

Tănase”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc. Haideți, un pic de ... domnul 

coleg ... haideți domnule să nu mai faceți circul acesta. 

 Domnule Nedelcu, haideți să vorbim pe ... haideți că sunem oameni serioși. 
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 Domnule Președinte, pot să spun și eu două vorbe? 

 Numai un pic. Deci, stimați colegi ... domnule Primar, stimați colegi, deci, eu 

îmi dau seama că există o mare supărare pentru că domnul Ministru a pus capacul la 

borcanul cu miere. E normal să fie așa. A pus capacul și nu mai puteți să băgați mâna 

acolo. E normal să fie așa supărare ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... a pus capacul cetățenilor de a nu 

mai avea străzi asfaltate. Asta a făcut domnul Ministru. 

 Domnilor, citez din ceea ce a spus domnul Ministru constructorului, atenție: 

domnule, m-a luat capul când am văzut patruzeci de mașini de asfalt într-o zi în 

Focșani.  

 Asta este motivația domnului Ministru. A început să se enerveze că noi 

construim în Focșani, și din cauza asta a oprit finanțarea. Vă mulțumesc”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Supunem la vot 

amendamentul domnului Mersoiu ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... nu știu, chiar dacă aș lua pastila 

albastră, tot nu mi-aș ...”.  

 

 Se supun la vot amendamentele d-lui consilier  Ionuț Mersoiu, fiind adoptate cu 

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

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

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 9 voturi 

„abţinere” din partea doamnelor consilier: Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a domnilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-

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

 

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

amendamentul formulat de domnul consilier  Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu  11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 9 voturi 

„abţinere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Alina-Ramona 

Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a domnilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin 

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

devenind hotărârea nr. 36 

 

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

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

încheierea exercițiului buget a anului precedent;   
 

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

rog domnule consilier Iorga”.  

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc domnule Președinte.  
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 Aș dori să fac un amendament, de fapt sunt două amendamente. Primul, privind 

aprobarea utilizării excedentului la Primăria municipiului Focșani și anume: 

- se suplimentează cu suma de 15,00 mii lei creditele de angajament și creditele  

bugetare pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Primăriei Municipiului Focșani; 

- se diminuează cu suma de 25,00 mii lei creditele de angajament si creditele bugetare, 

pentru obiectivul de investiții: „Studiu istoric cladire primărie”; 

- se suplimentează cu suma de 185,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivului  

de investiții: „Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădinițelor”; 

- se diminuează cu suma de 185,00 mii lei creditele bugetare, pentru obiectivul de 

investiții: ”Construire Grădiniță cu program prelungit cu 6 grupe str.Fraternității nr.11” 

…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… de cât timp ați …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „… nu v-a dat nimeni 

cuvântul … nu a terminat domnul … vă rog, continuați domnule Iorga”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Terminați, că avem răbdare, nu-i 

problemă, că nu plecăm până nu se termină ședința”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Foarte bine”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mă lăsați să termin?”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Continuați domnule 

Iorga”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vreau să fac o paranteză, dacă tot ați 

întrebat. 

Am diminuat suma de o sută optzeci și cinci mii lei și i-am readus printr-o 

suplimentare exact pentru amenajarea locurilor de joacă pentru copii în incinta 

grădinițelor. Da, bine. 

- Se suplimentează cu suma de 17,52 mii lei creditele de angajament și cu suma de 

256,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul de investiții: „Sistematizare 

verticală și împrejmuire Dispensar Sud”; 

- se propune alocarea sumei de 35,00 mii lei reprezentând credite de angajament și 

credite bugetare pentru obiectivul de investiții: „Sistem  de supraveghere video și 

alarmare antiefracție Dispensar Sud (procurare, instalare și avizare)”; 
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Vă explic destul de clar ca să înțelegeți da,  

- se diminuează cu suma de 200,00 mii lei creditele bugetare, pentru obiectivul de  

investiții: „Reabilitare și extindere Parc Teatru”; 

- se diminuează cu suma de 145,00 mii lei creditele bugetare, pentru obiectivul de  

investiții: „Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul UAT Focșani”; 

- se diminuează cu suma de 145,00 mii lei creditele bugetare, pentru obiectivul de 

investiții: „Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigații, supraveghere video, 

suprafață de joc Stadion Mîndrești”; 

- se suplimentează cu suma de 150,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul 

de investiții: „Sistematizare verticală  și rețele exterioare str.Măgura nr.123”; 

- se suplimentează cu suma de 100,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul 

de investiții: „Refacere infrastructură str.Ion Basgan”; 

- se suplimentează cu suma de 338,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul  

de investiții: „Refacere Pasaj Balada”; 

- se diminuează cu suma de 199,00 mii lei creditele bugetare, pentru obiectivul de  

investiții: ”Refacere infrastructură străzi sistematizare verticală și spații verzi Cartierul 

Mîndrești – str.Islaz, str.Eternității, str.Bălți (începând de la intersecția cu str.Izvor), 

fdt.Făget, str.Mieilor, str.Cărpiniș, str.Nuferilor, Fundăturile Sălcioarei și Drumușor”; 

- se propune alocarea sumei de 16,00 mii lei reprezentând credit bugetar pentru  

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, 

supraveghere video, canalizații rețele curenți slabi – str.Carpați, str.Constituției, 

str.Plevnei, str.Mitropolit Varlaam (tronson B-dul Unirii și str.Bucegi); 

- se propune alocarea sumei de 50,00 mii lei reprezentând credit de angajament și 

credit bugetar pentru obiectivul de investiții: „PUZ străpungere DN.23 – Drum Acces 

Statia de Epurare”; 

- se propune alocarea sumei de 10,00 mii lei reprezentând credit de angajament și  

credit bugetar pentru obiectivul de investiții: „Documentații și avize Inființare rețea de 

hidranți exteriori Școala nr.3”. 

Asta a fost pentru Primăria municipiului Focșani, în vederea aprobării utilizării 

excedentului bugetar. 
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La Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice, am și aici trei amendamente:    

- se diminuează cu suma de 65,00 mii lei reprezentând credit de angajament și  

credit bugetar, pentru Achiziție Autoutilitară tip basculantă 1+5 locuri cu TMA 3,5 t 

„1 bucată”; 

- se diminuează cu suma de 50,00 mii lei reprezentând credit de angajament și  

credit bugetar, pentru achiziție Autoutilitară basculantă 1+2 locuri cu TMA 3,5 t „1 

bucată”; 

- se suplimentează cu suma de 150,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul  

de investiții: „Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele et.II”. 

Mulțumesc”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Mai sunt și alte 

amendamente? 

Supunem la vot amendamentele domnului Iorga”. 

 Se supune la vot amendamentele domnului consilier Marius-Eusebiu Iorga, fiind 

adoptate cu 11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

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

Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 

9 voturi „abţinere” din partea doamnelor consilier:  Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a domnilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-

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

D-nul consilier Neculai Tănase: „Domnule Președinte, dvs. pe ce lume sunteți 

domnule? 

De unde sunteți dvs.? De unde ați venit? Ați venit din Transnistria, de unde ați 

venit? 

Cum adică, faceți ce vreți dvs., sau cum faceți? 

Deci domnule Președinte, ce am auzit, mai înainte, același lucru l-am auzit și 

anul trecut și acum doi ani, și acum trei ani, la virgulă. Nu a băgat nici măcar ceva în 

plus. Niște minciuni”. 

  Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog doamna 

consilier.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… peste trei ani de zile încolo … pe aceleași 

proiecte veniți în fiecare an …”. 
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Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „… să nu mai vorbească 

… îl las să vorbească …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Președinte …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „… da doamna 

Dimitriu”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă știți atribuțiile de Președinte?”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „… le știu foarte bine”. 

Mă uit la domnul Bîrsan, mă uit la domnul   … vă rog”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „unde vă treziți, la dvs. la firmă, sau 

unde?”. 

Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „Bun. Dacă mai sunt și 

alte discuții.  

Vă rog domnule Bîrsan, la proiect … când o să știe să vorbească, atunci, da …  

Când o să știți să vorbiți, da, dacă nu … supunem la vot proiectul”. 

  

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

amendamentele formulate de domnul consilier  Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptate 

cu  11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

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

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

9 voturi „abţinere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a domnilor consilieri: Ionuţ Filimon, 

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

Bîrsan, devenind hotărârea nr.   37 

  D-nul consilier Neculai Tănase: „Domnule Nedelcu, aș vrea să vă întreb, nu 

are nici o legătură Spitalul cu Clinica dvs. … are vreo legătură?”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Vreau să vă dau …”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „… numai, gata … nu, dvs. 

să vă fie rușine, da. 

 Să vă fie rușine, sunteți om bătrân, cu păr alb în cap ... mi-ar fi jenă să vă cunosc, 

mi-ar fi jenă. Sunteți o mizerie, vă spun eu, da. Mulțumesc”. 
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 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea HCL nr. 424/2019 privind aprobarea contractării 

unei finanțări rambursabile  în valoare de maximum 133.000.000 lei în vederea 

realizării unor obiective de interes local; 

 

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

 Vă rog doamna Drumea”. 

 D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Mulțumesc frumos ...”. 

 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... deci, doamna 

Dimitriu, conform ... deci, vă spun că nu o să mai luați cuvântul în această ședință, da, 

o să vedeți.  

 Bine, mulțumesc.  

 Vă rog doamna Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Mulțumesc ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... timpul ... Doamna 

Drumea, vorbiți, că vă trece timpul? ... dacă nu știe să se abțină, nu am ce să-i fac”. 

 D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Am o întrebare aici și am vrut să o 

pun la comisie, din păcate domnul Primar nu a fost și am întrebat-o pe doamna Grosu. 

În mare parte am înțeles.  

  Aveți prins în lista atașată obiectivele de investiții finanțate din fonduri proprii. 

Aceleași obiective de investiții le aveți prinse și în bugetul local și în acest credit. 

 Problema este că suma din bugetul local ... vă dau un exemplu, la reabilitare și 

extindere Parc Bălcescu, din bugetul local, dvs. l-ați prins cu treisprezece mii patrusute 

două zeci zero șapte mii lei, de la bancă, în acest credit, cu unsprezece milioane 

cincisute mii lei. Diferența, să știți că este de un milion nouăsute douăzeci. 

 La al doilea obiectiv, Extindere rețea de distribuție gaze naturale Cartier 

Mîndrești, la fel, diferența dintre bancă și bugetul local, a sumelor, este de șapte sute 

treizeci și unu de mii de lei, la al treilea, de nouăsute șaptezeci și opt mii, treisute zece 

lei . 

 Am făcut un calcul, doar din primele trei exemple, este vorba de o diferență de 

trei milioane șase sute douăzeci și nouă de mii de lei. 

 Vă rog să ne exeplicați și nouă care ... ce se face cu această diferență? Sau, mă 

rog, poate nu am înțeles, nu-i domeniul meu, nu mă pricep, cum ați spus dvs., sunt o 

simplă secretară. 

 Dar, din cele două tabele, mie așa îmi reiese, că la creditul bancar dvs. cereți 

unsprezece milioane cinci sute, în bugetul local, ați trecut același obiectiv de investiție 

cu treisprezece milioane patruzeci și douăzeci  mii lei!”. 

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

discuții”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă întreb doar atât: ați contractat 

vreodată un credit pentru ...”. 

 D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „... da.”. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ pentru ca să vă construiți o casă ați 

contractat vreodată?”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... v-am dat cuvântul 

dvs. ca  să vorbiți?”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Noi ne-am făcut niște ...”. 

 D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „... da domnule Primar, și dacă mi-am 

construit casa și ea este strâmbă la final ... nu platesc ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... da, a ieșit de șase sute de metri în 

loc de ... cât era în proiect, dar ... nu are importanță asta. Haideți să tratăm lucrurile cu 

maximă seriozitate. 

 Doamna consilier, aceste sume, sunt sumele necesare pentru a ne acoperi 

necesarul de finanțare față de ceea ce avem noi în bugetul local. 

 Există în bugetul local înscrisă întreaga sumă de credit, da, de angajament. 

 Creditul bugetar înseamnă că, ai efectiv bani în buget, da. Creditul de 

angajament este creditul prin care noi ne angajăm prin buget că vom duce această 

investiție la capăt și într-un final vom avea și banii respectivi pentru a putea să o plătim. 

 Din calculele noastre a rezultat că pentru Parcul Bălcescu - Reabilitare și 

extindere Parc Bălcescu avem doar diferența aceea în buget de un milion și ceva cât 

ați pomenit dvs. Diferența trebuie să o luăm de la bancă. 

 În ceea ce privește extinderea rețelei de gaze naturale, domnule consilier Bîrsan, 

trebuie să dau și aici răspuns, pentru că ... 

 Din total sumă ... din total valoare a proiectului de investiții cu privire la rețeaua 

de distribuție – Extindere rețea de distribuție gaze naturale în Cartierul Mîndrești, noi, 

Primăria municipiului Focșani, avem o contribuție, iar Distrigaz are o altă contribuție.  

 Dar în total proiect, fiecare are partea lui. De aceea acolo apare asistența tehnică. 

Dar, nu mi-ați mai dat voie să vă explic despre ce este vorba, da. La fel și la celelalte 

proiecte pe care dvs. le-ați enumerat. 

 Deci, noi am estimat doar sumele necesare pentru a ne acoperi valoarea integrală 

a investiției. Mulțumesc”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „vă rog doamna 

consilier”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc domnule Președinte. Aș vrea 

să-l întreb pe cel care este inițiator, în fapt Primarul Misăilă, la un moment dat a venit 

cu ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... domnul Primar ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... suma de o sută treizeci și trei de 

milioane de lei vrând să facă împrumut, evident pe banii cetățenilor.  

 La momentul respectiv, doamna Director economic, a dat un aviz nefavorabil în 

raport, pentru acel împrumut, și până la urmă, Primarul, evident că nu se lasă, vrea să 

facă acest împrumut. 

 Domnule Primar, aduceți-vă aminte că, creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a, voiați să o faceți pe fonduri 
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europene, și nu prin credit de la bancă ... și vă mai dau ... reabilitarea ... vă mai dau 

subiecte?  

 Extindere, doisprezece săli de clase, Școala nr.3. Este a mia oară când trece prin 

Consiliul Local și nici în momentul de față copii aceia nu beneficiază de aceste săli de 

clasă ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... se lucrează ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... da, se lucrează de patru ani de când 

sunteți primar ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... se lucrează ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu v-am întrerupt ... și în continuare 

și celelalte reabilitări de străzi și modernizare. 

 Mai mult decât atât, știu că semnați ca primarul, și o să vă spun și de ce, să știți 

că nu se mai numește MDRAP, se numește MLPDA, adică Ministerul Lucrărilor 

Publice  și Dezvoltării și Administrației domnule Primar. 

 Deci, dacă tot le cunoașteți pe toate, sunteți și medic între timp, vorbiți și de 

coronavirus pe la televizor, de vă faceți de râs efectiv, și faceți Focșani-ul de râs ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ ... extraordinar ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... în condițiile în care Secretarul de Stat 

vă explică ca la grădiniță și dvs. ...  și dvs. ... din Ministerul Sănătății, și dvs. habar nu 

aveți ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Alexandru Nistoroiu: „... la proiect ... cine ești 

dumneata domnule? Chiar nu mai înțeleg acum! ... Da, da, foarte bine”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ La proiect. Haideți să vă dau răspuns. 

Pentru că respect cetățenii. Nu meritați respectul meu, dvs. la modul cum puneți 

problema. 

 Creșterea eficienței energetice, domnișoară, dacă tot cunoașteți foarte bine, este 

un proiect prin care Primăria municipiului Focșani asigură ... nu îndatorăm pe nici un 

focșănean. Din taxele rămase neschimbate, din taxele și impozitele ... domnule 

Viceprimar, vă rog frumos ... din taxele și impozitele, repet, neschimbate, se colectează 

venituri la bugetul local. Venituri pe care noi le putem utiliza în funcție de cum stabilim  

aici în Consiliul Local.  

 Una din priorități este să facem investiții. Investițiile pot fi făcute doar cu bani 

pe care îi avem astăzi, care sunt foarte puțini sau putem să le facem cu un credit pentru 

... Domnișoară, mă așteptam să deschideți acest subiect ... ați sărit cu vederea ... 

proiectul privind aprobarea execuției bugetare dar, dacă nu mă înșel ... sunteți o rușine 

dvs. că nu cunoașteți ... poftiți?  

 Ați citit execuția bugetară pe anul 2019, domnișoară? 

Sunt trei milioane opt sute mii de Euro în 2019. Citiți execuția bugetară ... sunt 

în proiectele în derulare, nu are sens să vi le explic dvs. că vi le explic degeaba ... Citiți 

execuția bugetară și o să vedeți, pe anul 2019. Este vorba de aproximativ trei milioane 

opt sute de mii de Euro care s-au atras doar în 2019. Care s-au încasat, nu care s-au 

atras. De atras s-au atras mult mai mult, dar avem contracte de finanțare semnate în 

valoare de șaptezeci de milioane de Euro. Asta una. 
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 Mai vreau să vă spun, domnilor consilieri să dăm dovadă că suntem mai 

civilizați decât ei vă rog. Multumesc. Creșterea eficienței energetice a blocurilor 

prevede o contribuție a Primăriei municipiului Focșani, nu de doar 2%, este vorba 

despre o contribuție de 40%, 15% din bugetul local, 25% contribuția cetățenilor. Noi 

ne-am luat angajamentul în fața dumnealor, că, contribuția lor de 25% o vom achita 

noi, Primăria municipiului Focșani, iar cetățenii vor achita în rate egale în termen de 

10 ani. O achită în termen de 10 ani. Este un proiect pe fonduri europene care are niște 

reguli foarte clare, nu inventăm noi alte reguli de joc. Dacă aveți bun-simț vă mai dau 

explicații dacă nu aveți, asta este. Nu vă interesează, pentru că nu vreți să auziți niște 

explicații pertinente. Dacă era în execuția bugetară 2.000 euro imediat sărea la 

proiectul 2, la aprobarea contului de execuții pe 2019, imediat sărea cu gura, dar când 

ați văzut că sunt 3.800.000 euro încasați în 2019 din fonduri europene ș-au făcut că 

plouă și vă aduc aminte ce s-a întâmplat acum 2-3 ani când nimeni din țară n-a atras 

asemenea fonduri.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „unde sunt fondurile d-le Primar, sunt 

ascunse? Unde sunt?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „sunt fonduri pe proiectele europene. 

Unde sunt? Sunt în rețelele de termoficare, una dintre exemple dacă vreți. 

Cei care au introdus țevi în canalul termic au făcut o mare greșeală și nu au fost 

trecute în devizul și în avizul venit de la Distrigaz. 

... 

 Sunteți într-o mare eroare domnisoara consilier, dumneavoastră vă luați după 

opinia unor ziariști care stau prin birturi și beau și cântă? Îmi pare rău pentru 

dumneavoastră. Este opinia unor ziariști care stau prin birturi, stau și cântă și se îmbată. 

Vă mulțumesc.” 
 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 voturi 

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

Maria, Drumea Alina-Ramona, Buzoi Dan, Filimon Ionuț, Bârsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea       

nr. 38 

 Domnul președinte de ședință Alexandru Nistoroiu „conform 

Regulamentului Consiliului Local, art. 69, președintele de ședință poate aplica 

următoarele sancțiuni consilierilor locali: avertisment, chemarea la ordin, retragerea 

cuvântului, excluderea temporară de la lucru, diminuarea indemnizației, drept pentru 

care nu o să vă mai dau cuvântul d-na consilier Dimitriu Ana-Maria și nici 

dumneavoastră d-le consilier Bîrsan Costel pe timpul ședinței. Vă mulțumesc” 
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Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 voturi 

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

Maria, Drumea Alina-Ramona, Buzoi Dan, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea      

nr. 39 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 

2020 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 voturi 

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

Maria, Drumea Alina-Ramona, Buzoi Dan, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea      

nr. 40 

 

Domnul președinte de ședință Alexandru Nistoroiu „d-le consilier Bîrsan 

conform regulamentului am dreptul de a vă exclude din ședință. D-le terminați circul 

acesta ieftin pe care îl faceți toată ziua la PNL. D-le consilier Bârsan dacă nu încetați 

o să opresc ședința.  

D-le secretar vă rog să luați act precum suspend ședința.  

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA 

PIEȚELOR FOCȘANI S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;                       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 voturi 

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

Maria, Drumea Alina-Ramona, Buzoi Dan, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin, Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea     

nr. 41 

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. 

Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Discuții? 

 

Domnii consilieri Costel Bîrsan, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon și 

d-nele consilier Alina Ramona Drumea și Ana-Maria Dimitriu  au părăsit sala. 
 

Dl. consilier Claudiu Alin Dobre „domnilor consilieri calmați-vă puțin, am 

văzut că și dl. director vorbea despre Parking și chiar a plecat acum, chiar este o 

problemă are legătură și are impact asupra bugetului la Parking. În ședința din 

decembrie, am propus modificarea modului de taxare pentru locurile de parcare 

amenajate pentru tronsonul din str. Mare a Unirii situat, între intersecția cu str. 

Aurora și str. Ion Basgan. 

... 

Are pentru că are impact asupra bugetului d-na Bojoaică. Practic pe acel tronson 

se practică taxarea cu ora și eu am propus ca după ora 17,00 până la 08,00 dimineața 

și în week-end ca locatarii după str. Aurora pentru că sunt mai multe cereri decât locuri 

disponibile să poată închiria acele spații. Dl. Primar a achiesat la această idee, 

considerat că se putea face un proiect pilot pentru acest tronson și ca urmare am făcut 

o adresă către Parking și acum m-am lovit de refuzul lor și o să vă citez din această 

adresă de ce s-a refuzat: „zona nu se pretează a fi parcare mixtă întrucât în zona parcării 

există instituții de interes public”, de menționat că locatarii vroiau să închirieze de la 

ora 17,00 la 08,00, instituțiile de interes public nu au program. „Având în vedere faptul 
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că Școala nr. 2 Ion Basgan, a generat mari blocaje rutiere în intervalul 07,30 – 13,30 

credem cu tărie că este de bun augur că acest tronson să aibă locuri libere de parcare”. 

Încă o dată locatarii de pe str. Aurora vor să închirieze de la ora 17,00, nu are nici o 

legătură cu blocajele care se fac dimineața și după-amiaza. Și închei această adresă 

prin transformarea parcării cu plată în parcare mixtă duce la slaba administrare a 

parcărilor cu plată din municipiul Focșani, ceea ce mi se pare incredibil pentru că mai 

slabă administrare ca acum nu există. Gândiți-vă că dl. Statache nu a ținut cont de 

cererile cetățenilor, nu a ținut cont de faptul că se aduceau venituri în plus la bugetul 

Parking, nu a ținut cont de propunerile consilierilor și nici de propunerea Primarului 

practic. Motiv pentru care slaba administrare se află în momentul acesta. Mai mult 

decât atât dl. Statache ar trebui să-și dea demisia de la Parking. Vă mulțumesc.” 

 

Domnii consilieri PNL Claudiu Dobre, Corneliu Gheoca si d-na Laura Mihaela 

Ciocoieaș părăsesc sala de ședințe. 

Dl. consilier Emanuel Gongu „aș fi avut si o rugăminte către dl. Statache să ia 

în considerație un fapt evident, d-le Primar vă rog să-i transmiteți dumneavoastră, 

avem o mică problemă în week-end-uri. Eu stau la casă, dar când vreau să ma duc la 

cineva în vizită sâmbătă sau duminică eu nu pot parca pe locul altcuiva. Am fost la 

ziua finei mele care stă lângă Dispensarul din Sud, erau 10 locuri de parcare, 4 ocupate, 

6 libere, la ora 12 noaptea..... 

A revenit în sală dl. director Statache. 

Dacă vreau să mă duc la cineva în vizită sâmbăta sau duminica nu-mi pot parca 

mașina. Este o chestiune foarte serioasă, nu trebuie să o luăm la mișto. Eu dacă vreau 

să merg la cineva în vizită, la bloc, nu pot merge cu mașina personală. Dacă am putea 

face ceva d-le director și d-le Primar ca în week-end, sâmbăta și duminica, mai ales pe 

timpul verii și al vacanțelor, parcările în week-end sunt goale aproape. Deci s-ar putea 

găsi un sistem dual sau mixt, cum vrem să-i spunem.” 

Dl. consilier Claudiu Alin Dobre „d-le Gongu îmi cer scuze, d-le secretar dacă 

puteți și am rugămintea să-mi trimite-ți procedura prin care îl putem demite pe dl. 

director de la Parking v-aș fi recunoscător. Mulțumesc.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu „nu vom fi noi de acord. Deci d-le Primar și d-le 

director cum rezolvăm această problemă? Îi explicam d-lui Primar că am fost la fina 

mea, că a fost ziua ei într-o sâmbătă, la Dispensarul din Sud, din 10 locuri de parcare 

4 erau ocupate, 6 libere. După circa 5-6 ore când am vrut să plec acasă un singur loc 

se mai ocupase, dar eu a trebuit să parchez pe trotuar, adică să fiu contravenient și 

nesimțit în același timp. Nu mi se pare corect. Eu vin și cu o soluție d-le director dacă 
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vreți, i-am zis și d-lui Primar un sistem dual, eventual în week-end să se taxeze. Cei 

care au abonamente să nu plătească, dar cei care vin în vizită să plătească o taxă, eu aș 

fi cel mai bucuros, decât să vină Poliția Locală să-mi dea amendă sau să-mi ridice 

mașina, mai bine prefer să plătesc 10 lei în mod civilizat. Problema asta nu este doar a 

mea pentru că vedem locuri libere în parcare și trotuarele sunt pline de mașini.” 

Dl. director Statache Nicu „dumneavoastră mi-ați adresat mai multe întrebări, 

o să încerc să vă răspund pe rând. Numărul autovehiculelor înmatriculate în municipiul 

Focșani a ajuns deja la 50.000, numărul locurilor de parcare amenajate a ajuns la 

10.800. Dumneavoastră veniți cu o propunere și spuneți că în momentul când veți 

merge în week-end într-o locație oarecare din municipiul Focșani, vreți să găsiți un loc 

de parcare. Spuneți-mi dumneavoastră cum vreți să facem să fie prevăzut în regulament 

că programul de utilizare a locului de parcare, în regim de parcare de reședință este de 

luni de la ora 17,00 – 08,00 și în week-end. Ce facem le luăm banii pe contractul de 

închiere și le spunem atenție dacă veți avea vizitatori aveți obligația să lăsați locurile 

libere.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier există o soluție simplă care 

se practică în lumea civilizată și nu mai departe vă spun, în București, lași numărul de 

telefon pe parbriz. A venit omul acasă și și-a găsit locul ocupat, a sunat frumos la 

telefon, ați coborât din apartamentul finei dumneavoastră și vă duceți și vă trageți 

mașina de acolo, care este problema? Nu ai cum în timpul week-endului să-i spui unui 

cetățean, domnule există varianta în care să veniți acasă în week-end și să găsiți o altă 

mașină în locul dumneavoastră și nu aveți ce să-i faceți că acela a plătit 40 de cenți ora. 

Nu avem cum așa ceva.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu „d-le Primar pot fi vecini care nu sunt acasă.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „de acord. Dar asta am spus, în momentul 

în care găsiți un loc liber puteți parca pe locul respectiv, lăsați frumos numărul de 

telefon în parbriz, oricine are în acest moment un mobil, vă apelează, domnule vedeți 

că mi-ați ocupat locul de parcare, coborâți si vă luați mașina. 

Dl. consilier Emanuel Gongu „vă pot aduce cazuri concrete în care aveau în 

geam și au chemat Poliția, unii oameni sunt și răi. Este o realitate.” 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „d-le consilier Gongu ar fi o soluție la această 

treabă, că spuneați dumneavoastră că a chemat Poliția să-l amendeze, nu? Sau cam așa 

ceva., nu contează. D-le Primar și d-le director dacă s-ar putea în momentul în care un 

cetățean ocupă un loc de parcare și și-a lăsat numărul de telefon, iar un alt vecin din 
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răutate, rea-credință, rea-voință sună, dumneavoastră ar trebui să-i spuneți dacă se mai 

întâmplă o dată veți fi amendat dumneavoastră nu cetațeanul care și-a lăsat acolo un 

număr pentru a fi sunat și să-și ia mașina, pentru că acel cetățean este un cetățean de 

bună credință care și-a lăsat numărul de telefon, nu mai este acum o avere de a se feri, 

de a spune domnule îmi vine factura nu știu cât la telefon. Ideea este ca dumneavoastră 

să vă îndreptați asupra acelui cetățean și să spuneți domnule nu aveți dreptate, sunteți 

de rea-credință pentru că mai trebuie să și prevenim, trebuie să mai vorbim cu oamenii 

nu numai să-i amendăm, să le ridicăm mașinile, să-i terorizăm.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier există și varianta în care, de 

acord cu dumneavoastră, sunt perfect de acord cu ce spuneți dumneavoastră, numai că 

există varianta ca atunci când ai ajuns în parcare și ți-ai găsit locul de parcare ocupat 

de o mașină cu număr de telefon lăsat în parbriz suni și nu-ți răspunde, atunci este o  

întrebare. Este greu să justifici. Totul la urma urmei rămâne la limita omeniei și a bunul 

simț. Dacă omul și-a lăsat numărul de telefon în parbriz nu înseamnă că trebuie să-l 

amendăm sau să-i ridicăm mașina, dar asta depinde foarte mult și de modul de cum 

lucrătorii de la Parking sau cei de la Poliția Locală, dar de obicei cei de la Parking.” 

Dl. director Statache Nicu „este apanajul Poliției Locale, nu al Parking.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „Parkingul vine să ridice mașina la 

sesizarea Poliției. Dar Poliția Locală în momentul în care s-a prezentat în parcare și a 

găsit numărul de telefon sună și dacă nu i-a răspuns atunci vă sună pe dumneavoastră, 

așa ar trebui să procedeze.” 

 Dl. director Statache Nicu „deci Parking nu ridică nici un autovehicul de pe 

raza administrativă a municipiului Focșani fără o dispoziție a celor de la Poliția 

Locală.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „sunt soluții care se pot găsi, sunt soluții 

de bun simț care nu trebuiesc sa fie neapărat scrise într-un regulament. Repet nu 

trebuiesc scrise într-un regulament, dacă a venit un cetățean acasă, repet, și și-a găsit 

locul de parcare ocupat și mașina care ocupă locul are în parbriz un număr de telefon, 

sună la acel număr de telefon și dacă răspunde proprietarul și coboară și i-a eliberat 

locul, nu mai trebuie aplicată nici o sancțiune, în schimb dacă se sună și nu răspunde 

sau dacă vii și nu găsești numărul de telefon atunci aplici măsurile legale că nu ai cu 

cine să stai de vorbă, dar dacă ai cu cine să stai de vorbă, e mult mai simplu și civilizat.” 
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Dl. consilier Mihai Nedelcu „avem ambii directori aici și dl. Statache și dl. 

Alecsandrescu. Eu am zis, eu nu am pățit nimic, eu am spus ca idee pentru ceilalți 

cetățeni.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „eu nu am auzit de mașini ridicate din 

locurile de parcare de reședință. Câte mașini aveți ridicate din parcările de reședință? 

Dl. director Statache Nicu „foarte puține.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vă rog să manifestați mai multă 

maleabilitate să spunem așa în momentul în care dumneavoastră, colegii 

dumneavoastră merg pe teren și sunt sesizați. Da și atunci se poate sancționa inclusiv 

persoana care a făcut sesizarea, atât timp cât se poate face dovada că cetățeanul care a 

ocupat locul, de bună credință, poate a avut o treabă 10 minute la un prieten, la o rudă, 

la o cunoștință. În loc să blocheze strada, omul a parcat într-un loc de parcare pe care 

l-a găsit la momentul respectiv liber. Acum dacă vă duceți la o petrecere mai bine luați 

un taxi că e mult mai sănătos.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu „dar nu conducem noi, mai avem și soții. O 

ultimă rugăminte căre dl. director Statache. D-le director  aș prefera și eu ca focșănean 

care plătesc taxe și impozite și nu plătesc 120 lei cum plăteste un cetățean la 

apartament, mașini înmatriculate în alte țări, că mai sunt mașini în leasing le înțeleg că 

plătesc pe București, Ilfov, dar mașinile înmatriculate în alte țări, precum Bulgaria 

Italia, că au locuri și focșănenii nu au....” 

Dl. director Statache Nicu „d-le consilier Gongu cu tot respectul nu mă 

așteptam ca dumneavoastră să-mi adresați această întrebare, este o încălcare a 

legislației în vigoare, dreptul la proprietate. Nu pot îngrădi absolut nimănui, poate veni 

cineva cu o mașină din Canada dacă îmi demonstrează că deține și o proprietate 

locativă în municipiul Focșani sunt obligat să îi închiriez un loc de parcare.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu „dar acel cetățean plătește taxe și impozite în 

Italia sau Bulgaria.” 

Dl. director Statache Nicu „și acel cetățean plătește taxe și impozite pentru 

proprietatea locativă.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu „aici nu vă dau dreptate, nu vă supărați, are 

proprietate apartament, plătește pentru apartament, dar pentru mașină sau două mașini 

nu este corect. Sunt unii care plătesc 3.000 lei impozit și nu au loc de parcare, iar unul 

care plătește în Bulgaria are loc de parcare.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „cel care plătește 3.000 lei impozit, are casă 

si trebuie să-și parcheze mașina în curte.” 

Dl. consilier Emanuel Gongu „dar nu are casă, un motor mare nu înseamnă 

neapărat și o valoare mare a mașinii.” 

Dl. consilier Mihai Petruț „dl. director avem un caz în spatele Sălii Polivalente, 

la intrarea sportivilor și a oficialilor sunt 10 locuri de parcare, care au fost tot timpul 

ale Direcției de Sport, ale Sălii și acum acolo 1 loc a fost atribuit uni persoane fizice 

de câțiva ani. Eu i-am spus acelui cetățean  că e bine să nu-și mai ia loc acolo, în fiecare 

seară are un conflict cu cineva acolo, pentru că vin sportivi, vin antrenori, vin arbitri la 

competiții și parchează pe locul lui permanent pentru că din inerție vin și parchează pe 

locurile Sălii Sporturilor când vin la competiții.” 

Dl. director Statache Nicu „d-le consilier până la solicitarea Direcției de Sport 

acele locuri au fost închiriate către persoane fizice, riverani în acea zonă. La momentul 

când a venit solicitarea Direcției de Sport pentru 5 locuri, noi am acționat în consecință 

și i-am relocat pe cei care aveau contracte de închiriere în spatele Sălii de Sport. De la 

5 și până la 10 este o diferență și v-am mai alocat încă 4 locuri și aveți 9 locuri în total. 

Trebuie să raportați și la faptul că acea parcare are un număr de locuri și pentru că 

procentul, pentru că trebuie să respectăm și o rată a echilibrului între solicitările 

riveranilor și a unei instituții. Nu spune nimeni că nu trebuie să ne aplecăm și asupra 

instituției, mai ales că este din cercul administrativ.” 

Dl. consilier Mihai Petruț „eu sunt de acord, dar acel loc este  chiar în mijlocul 

locurilor de parcare, unde parchează toți sportivii.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „relocați locul respectiv.” 

Dl. director Statache Nicu „dar nu mai avem locuri, nu mai avem unde să-l mai 

punem.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dacă aveți 9 locurile libere.” 

Dl. director Statache Nicu „păi sunt ale lor.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „păi mutați-l, faceți o rocadă între locuri.” 

Dl. consilier Mihai Petruț „măcar să-l duceți în margine.” 

Dl. director Statache Nicu „îl ducem în margine, nu am nimic împotrivă.” 
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Dl. consilier Mihai Petruț „măcar pe colț acolo, pentru că atunci când sunt 

competiții, acel cetățean este blocat, dacă are mașina în parcare.” 

Dl. director Statache Nicu „știu despre ce este vorba, dar respectivul nu vrea 

să renunțe la loc.” 

Dl. consilier Mihai Petruț „am înțeles, aveți cunoștință despre caz.” 

Dl. director Statache Nicu „da.” 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu devenind 

hotărârea nr. 42 
 

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

aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Școala Gimnazială nr. 

7 cu sediul în Focșani, strada Aleea Școlii nr. 47, în Școala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Focșani, începând cu anul școlar 2020-2021; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „avem în sală pe dl. director al Școlii 

Gimnaziale nr. 7, în acest moment viitoare Adrian Păunescu, alături de colegele 

dumnealui, dacă dorește să spună câteva cuvinte? Ne cerem scuze d-le director că          

v-am supus unui chin groaznic să asistați la ...., dar așa se întâmplă de fiecare dată n 

Consiliul Local, nu există ședință fără asemenea discuții. Din nefericire se apropie 

campania electorală pentru unii și au furat startul, dar cred că cetățenii municipiului 

Focșani au înțeles despre ce este vorba.” 

Dl. director Burlan „mi-am dat seama abia astăzi de ce sunt copii atât de 

neliniștiți și de ce sunt atât de gălăgioși în clase, pentru că au un exemplu de acasă 

bănuiesc eu și credeți-mă că greu putem să-i mai domolim. Eu mereu am această 

credință că ar trebui să avem mai mult calm că ar trebui să fim mai răbdatori mai liniștiți 

și cred că nervii nu fac bine la nimeni. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost de acord cu 

această propunere a noastră. Propunerea a venit de acum 5 ani, am stat așa în stand by, 

dar s-a finalizat în activitatea de anul trecut când am avut cea de-a cincea ediție în 

memorie Adrian Păunescu și dl. Primar a venit în întâmpinarea noastră, a Școlii 

Gimnaziale nr. 7 cu această propunere ca din anul școlar 2020-2021 să poarte numele 

de Adrian Păunescu. Este un lucru istoric pentru Școala gimnazială nr. 7, vă mulțumim 

d-le Primar, vă mulțumim d-nilor consilieri, le mulțumesc tuturor până la urmă și vreau 

să spun că deși era un social democrat, avea idei liberale. Vă mulțumesc tuturor și vă 
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așteptăm la începutul anului școlar 2020-2021 la deschiderea Anului Școlar la Școala 

Gimnazială Adrian Păunescu. Vă mulțumesc.” 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „noi vă mulțumim d-le director.” 

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

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 43 

 

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

aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor 

spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei 

„Maior Gh. Pastia”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „am un amenament la proiect, în completare va fi: 

la lansarea programului de burse începând cu data de 01.03.2020, doar pentru anul 

2020, jurizarea și anunțarea cetățenilor municipiului Focșani să fie pe data de 

26.04.2020 și primirea dosarelor de înscriere să fie în perioada 02.03. – 04.04.2020.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu. 

Se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” din partea 

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

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

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 44 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 45 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2015 

privind reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și nu se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu. 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le președinte de ședință haideți să 

spunem că nu trebuie trecut atât de ușor cu vederea acest proiect pentru că este un 

proiect destul de important, așa cum de fiecare dată noi am vrut să facem lucruri bune 

pentru cetățenii municipiului Focșani și știți foarte bine că am fost foarte criticați că 

noi vrem să desființăm Ateneul Popular Maior Gh. Pastia, că vrem să îl demolăm, că 

vrem să-l desființăm, tot felul de acuzații și minciuni nefondate. Iată că acum, când 

avem un proiect prin care dorim să înființăm un compartiment artistic cu 5 posturi de 

solist instrumentist cu normă întreagă, practic doream să formăm un nucleu de bază 

pentru un cvintet, adică un cvintet care să stea la baza Orchestrei de Cameră Unirea 

Focșani, pentru că în acest moment Orchestra de Cameră Unirea Focșani funcționează 

doar în baza unor contracte de colaborare cu muzicieni care sunt angajați la alte 

instituții de artă și cultură din țară. Iată că d-nii consilieri PNL și domnul care nu se 

mai știe de la ce partid este, Bîrsan, în loc să stea șă să discutăm aceste proiecte care 

sunt în interesul cetățenilor și pentru cetățeni, bineînțeles au dat bir cu fugiții și iată un 

proiect pentru care aveam nevoie de minim 15 voturi nu poate fi adoptat. Îmi pare rău 

că trebuie să anunț acest lucru, ne-am fi dorit foarte mult să înființăm și acest cvintet, 

chiar dacă unii cred că noi vrem să distrugem, eu vă spun sincer că alții distrug și vă 

spun că deja și-au arătat potențialul administrativ prin ceea ce au făcut în doar 3 luni 

de guvernare. Vedem cu toții în ce stadiu suntem cu toții în țară, bate epidemia la ușă 

și noi în loc să ne ocupăm de măsuri clare și concrete cu privire la combaterea 

răspândirii acestui virus, ne ocupăm de formări de  Guvern, de alegeri anticipate, 
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despre alte și alte probleme mult mai importante pentru ei, nu pentru cetățenii acestei 

țări. Vă mulțumesc.” 

Dl. consilier Radu Nițu „aș ruga să mutăm proiectul de la punctul 26 pentru că 

sunt câteva amendamente acolo să dăm posibilitatea aparatului să meargă să printeze, 

să putem fi operativi.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „facem 

proiectul de la punctul 26 apoi revenim la punctul 20.” 

 

Se prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 29,6321 ha 

teren pășune situată pe teritoriul administrativ al localităților: Golești, Bolotești 

și Slobozia Ciorăști care aparține domeniului public și privat al municipiului 

Focșani, începând cu anul 2020, pe o perioadă de 7 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Dl. consilier Radu Nițu „aici sunt câteva amendamente și îmi permiteți să dau 

citire: art. 6 se va modifica și va avea următorul cuprins: aprobarea documentației de 

atribuire pentru închirierea prin licitație publică a suprafețelor prevăzute la art. 3 și 4, 

terenuri pășune ce aparțin domeniului public al municipiului Focșani, conform anexei 

nr. 6 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. După, art. 9 va fi 

introdus un nou articol ce va avea următorul conținut: art. 10 stabilirea comisie de 

evaluare  a ofertelor depuse în vederea închirierii pășunii municipiului Focșani în 

următoarea componență:  2 reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Focșani 

și 2 supleanți ce vor fi desemnați prin vot secret, d-na Matei Marina consilier superior 

în cadrul serviciului sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale și 

membru supleant d-na Davidescu Carmen inspector superior în cadrul aceluiași birou 

din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dl. Alexandru Iulian șef birou 

urmărire, încasare și executare silită și membru supleant d-na Maleș Emilia inspector 

compartimentul constatare, impunere în cadrul serviciului de Impozite și taxe locale 

ale Primăriei municipiului Focșani, d-na Cotea Diana-Cătălina inspector și membru 

supleant d-na Popa Iulia Cristina inspector în cadrul biroului de agricultură a Primăriei 

municipiului Focșani.  Modificarea criteriilor de atribuire a contractului de închiriere 

și a ponderii fiecărui criteriu prevăzut în anexa nr. 5 și anexa nr. 6, la punctele 2.6 

prețul minim de pornire al licitației și modul de calcul 3.3 desfășurarea procedurilor de 

închiriere și 3.6 informații privind criteriu de atribuire astfel: cel mai mare nivel al 
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chiriei -40% pentru nivelul cel mai mare al inchirierii se obține punctajul maxim, 

pentru restul calculelor se face proportional. Capacitatea economico-financiară a 

ofertanților -5% se va lua în calcul adeverința cu veniturile realizate din activitatea  

desfășurată pentru anul 2018, eliberată de ANAF, registru contribuabililor. Protecția 

mediului înconjurător -25% se va face dovada implementării unui sistem de 

management conform legislației în vigoare. Condițiile specifice impuse de natura 

bunului închiriat -35% se va lua în calcul adeverința eliberată de medicul veterinar 

privind numărul de animale cotoritate pentru asigurarea încărcăturii optime. Dacă tot 

suntem aici să se facă propunerile pentru cei 4 consilieri locali care sunt prezenti, ne 

pare rău că cei de la PNL nu sunt aici ca să participle și dumnealor la această comisie, 

dar vă rog să-mi permiteți cu acceptul dumneavoastră  să fac aceste propuneri. I-aș 

propune pe d-nii consilieri Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și d-nele consilier 

Balaban Luminița și Bojoaică Valerica. Aceastea sunt propunerile grupului PSD că 

ceilalți au dat bir cu fugiții.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „primii doi 

titulari și următorii supleanți, da?” 

Dl. consilier Radu Nițu „da.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „colegii să 

pregătească buletinele de vot, iar noi revenim la punctul nr. 20.” 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le secretar dl. consilier Ungureanu face parte din 

comisia de numărare a voturilor, e corect sau dacă nu schimbăm cu un alt domn 

consilier.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „este dl. 

consilier Petrut, d-na consilier Bojoaică și d-na consilier Ailincuței la Comisia de 

numărare a voturilor.” 

Dl. consilier Radu Nițu „atunci d-na consilier Bojoaică Valerica refuză și îl 

propun pe dl. consilier Nedelcu Mihai. D-nii consilieri Ungureanu si Nedelcu la 

membri și la supleanți d-nul consilier Gongu și d-na consilier Babalan.” 

   

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

completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



62 
 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 46 

 

  Se prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Poliția Locală 

Focșani a unei părți din imobilul compus din construcție și teren aferent, situat în 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43, în vederea desfășurării activităților specifice;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 47 

 

  Se prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

Asistență Socială Focșani a unei părți din imobilul compus din construcție și teren 

aferent, situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43, în vederea desfășurării 

activităților specifice; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22 și se aprobă cu 18 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 48 

 

  Se prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în suprafață de 1961 mp., 

situat în extravilanul UAT Odobești, Tarla 35, parcela 2964, pentru amenajarea 
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acestuia în drum de acces la proprietățile adiacente acestuia, situate pe teritoriul 

UAT Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 23 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 49 

 

  Se prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr. 114/2017 privind aprobarea încredințării în folosință 

gratuită pe o perioadă de 5 ani către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a 

spațiului situat în incinta Punctului termic nr. 19, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei case de prăznuire, precum și 

a unei cantine sociale; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 24 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 50 

 

  Se prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării destinației Spațiului B2, aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, 

în vederea închirierii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 25 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 51 
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  Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

Bradului nr. 5, bloc 5, ap. 5 înscris în CF 51891-C1-U2 UAT Focșani și a boxei 

înscrisă în CF51891-C1-U24 UAT Focșani către domnii Negoi Gabriel și Negoi 

Paula;  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 27 și nu se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu. 

 

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

aprobarea listei de priorități pe anul 2020, pentru repartizarea locuințelor pentru 

tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind  normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind  înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Ungureanu 

Daniel 

 

Discuții? 

Dl. consilier Mihai Nedelcu „un amendament la proiectul acesta privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li s-au repartizat locuințe pentru tineri 

destinate închirierii a fost trecută în mod eronat la poziția 66 Codreanu Andrada, rugăm 

a se citi și scrie numele corect Corodeanu Andrada. Vă mulțumesc.” 

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

cu 11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

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

Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu. 

Se supune la vot proiectul nr. 28 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” din partea 

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

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

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 52 
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  Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 (doi) titulari de repartiții 

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

republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Ungureanu 

Daniel 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 29 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 53 

 

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

aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 114058 din 

20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Elaborare PUZ – Cartier rezidențial strada Cotești nr. 101 – locuințe 

individuale” Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706, 6717, nr. cad. 

64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 30 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 54 

 

 

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

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din  unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2020; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discuții? 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 31 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 55 

 

  Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 2,87 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani 

pe anul 2020 Colegiului Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani în vederea 

participării echipei de volei masculin la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a 

Sportului Școlar; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 32 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 56 

 

  Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.2817 din 11.01.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” 

CONSTRUIRE BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE D+P+5E” – ce se va 

realiza în județul Vrancea, FOCȘANI, str.Lupeni, nr.9, nr.cad. 56004, pe terenul 

în suprafață de 1.131,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 33 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 57 

 

  Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi: proiect de hotătâre pentru 

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

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din 
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Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 34 și se aprobă cu 11 voturi 

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

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

Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind 

hotărârea nr. 58 

 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

D-na consilier Laurina Ailincuței „urmare a verificării s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat 11 buletine de vot, iar rezultatul votului este: 

 

      pentru     împotrivă  nule 

- D-na Dan Raluca Tatiana    11        -      - 

- D-nul Filimon Ionuț Daniel     -       11      - 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

Se supune la vot proiectul nr. 26 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” din partea 

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

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

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 59 

 

Se reia punctul 26 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind inițierea 

procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 29,6321 ha teren 

pășune situată pe teritoriul administrativ al localităților: Golești, Bolotești și 

Slobozia Ciorăști care aparține domeniului public și privat al municipiului 

Focșani, începând cu anul 2020, pe o perioadă de 7 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Nițu și se aprobă cu 11 voturi 

„pentru”. 
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D-na consilier Laurina Ailincuței „urmare a verificării s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat 11 buletine de vot, iar rezultatul votului este: 

 

        pentru     împotrivă nule 

- D-na Matei Marina membru      11        -     - 

- D-na Davidescu Carmen membru supleant   11        -     - 

- D-na Cotea Diana Cătălina membru    11        -     - 

- D-na Popa Iulia Cristina membru supleant   11        -     - 

- D-nul Alexandru Iulian membru     11        -     - 

- D-na Males Emilia membru supleant     11        -     - 

- D-nul Ungureanu Daniel membru      11        -     - 

- D-nul Gongu Emanuel membru supleant    11        -     - 

- D-nul Nedelcu Mihai membru      11        -     - 

- D-na Balaban Luminița membru supleant     11        -     - 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.” 

 

Se supune la vot proiectul nr. 26 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” din partea 

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

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

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 60 

 Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL   AL 
      Alexandru Nistoroiu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                                        Eduard Marian Corhană 

 

 
 

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

Laura Tiron pag. 1 – 26 

Cecilia Trufă pag. 26 – 48  

Daniela Bobeică pag. 48 - 68 


