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              R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA      

          CONSILIUL LOCAL        

        MUNICIPIUL FOCSANI    

  

  

   

    

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

din 27 august 2020 

 

    Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din          

B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focşani, în sistem on-line.    

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în 

concediu de odihnă, drept urmare d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu 

administraţie publică locală, agricultură, este înlocuitoarea de drept a acestuia, 

prin fişa postului. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, deschide şedinţa ordinară din 27.08.2020, şedinţă convocată prin 

dispoziţia d-nului Primar nr. 604/21.08.2019. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „cine este prezent? Fac 

prezența”.  

Vă rog doamna Secretar. 

 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, 

ședință care are loc prin aplicația Zoom. Voi face apelul nominal pentru prezența 

la ședință.  

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură:  „Doamna consilier Elena Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban:  „Prezent”. 

  D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură:  „Domnul consilier Costel Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Prezent”. 
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D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură:  „Doamna consilier Valerica Bojoaică. Este absent deocamdată, la 

comisii a fost prezentă”. 

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „ domnul consilier Dan Buzoi. Revenim”.  

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură:  „domna consilier Laura-Mihaela Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş:  „Prezent”. 

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură:   „Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Prezent”.   

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Domnul consilier Alin-Claudiu Dobre”. 

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

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:   „Doamna consilier Alina-Ramona Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:  „Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Emanuel Gongu”. 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Mariu-Eusebiu Iorga”. 

Domnul consilier Mariu-Eusebiu Iorga: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Doamna consilier Cătălina Lupu”. 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Ionuț Mersoiu”. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Mihai Petruț”. 

Domnul consilier Mihai Petruț: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Mihai Nedelcu este prezent în sală”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Alexandru Nistoroiu. O să mai facem apelul o 

dată”. 

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Radu Nițu”. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Prezent”. 
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D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Neculai Tănase”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Daniel Ungureanu”. 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Prezent”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Doamna consilier Valerica Bojoaică. Văd că s-a conectat, doamna 

Bojoaică”. 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „Prezent”.   

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Domnul consilier Dan Buzoi. Nu, nu-i funcționează audio după 

cum ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Să ridice mâna, dacă-i 

video, dar nu e nici video”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „O să mai încerce să se conecteze. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu. Nu este. 

Deci, domnul Buzoi, care nu a răspuns la apel deocamdată, absent, o să 

mai încerce să se conecteze și domnul Nistoroiu care este absent. 

 În rest, avem 2 consilieri prezenți în sală, respectiv domnii consilieri: 

Mihai  Nedelcu și Radu Nițu și 16 consilieri prezenți în mediul on-line, ședința 

se poate desfășura cu cvorumul prevăzut de art.137, alin.1 din Ordonanța de 

Urgență nr.57. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare din 20 august 

2020. 

Dacă sunt discuții, dacă nu, supun votului procesul verbal.   

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „D-na consilier Lauriana Ailincuţei”. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură:  „Doamna consilier Elena Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură „Domnul consilier Costel Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Doamna consilier Valerica Bojoaică”. 

 D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „ Domnul consilier Dan Buzoi, încearcă să se conecteze audio”. 

Domna consilier Laura-Mihaela  Ciocoeaș”.    

 D-na consilier  Laura-Mihaela Ciocoeaș: „Pentru”. 
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 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, pentru ședința 

extraordinară, nu mă pot pronunța pentru că nu am fost la ședință și nu pot 

participa”.  

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:  „Domnul consilier Alin-Claudiu Dobre”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „Nici eu nu am participat”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:  „Doamna consilier Alina-Ramona Drumea”.  

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Eu mă abțin, pentru că am 

lipsit”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:„Abținere, nu am participat”. 

  D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  
agricultură:  „Domnule consilier  Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:  „domnule consilier Marius-Eusebiu Iorga”. 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:  „Doamna consilier Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:  „Domnule consilier Ionuț Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Domnul consilier Mihai Petruț, vă rog să vă deschideți și 

microfonul”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Domnul Mihai Nedelcu”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:„ Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură:„Este prezent și domnul Nistoroiu. Să se consemneze în procesul 

verbal, deci sunt prezenți 19 consilieri. 

Domnul consilier  Radu Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 
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 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Domnul consilier Neculai Tănase. Domnule Tănase, referitor la 

procesul-verbal din 20 august …”. 

  Domnul consilier Daniel Ungureanu. Domnul Ungureanu, referitor la 

procesul-verbal”. 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

 D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură: „Mai reiau, domnul consilier Buzoi ... nu. Și domnul consilier 

Tănase ... nu are sonor.  

Pentru procesul verbal domnule Tănase,  a zis „pentru”. 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate, se supune la vot procesul-

verbal şi se aprobă cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor consilier: Valerica 

Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Laura 

Mihaela Ciocoeaş,  și a domnilor consilieri: Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, 

Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, 

Daniel Ungureanu, Neculai Tănase, Costel Bîrsan și 4 voturi „abținere” din partea 

doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu și Alina-Ramona Drumea și a domnilor 

consilieri: Alin-Claudiu Dobre și Corneliu-Dumitru Gheoca, ca urmare a faptului 

că nu au fost prezenți, nici fizic și nici on-line la ședința trecută.  

 

 La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

 d-na Simona Poieana –  Şef Serviciu buget, contabilitate; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-nul Marian Mihu - Inspector Compartiment informatică. 

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

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

 d-na Botezatu Emanuela - inspector Compartiment transport urban; 

 d-na Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios; 

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

privat, publicitate ; 

 d-nul Costel Dochioiu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice; 

 d-na Alina Gârleanu – Director Executiv Direcţia de Asistenţă Socială 

Focşani; 

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 
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D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a conduce 

lucrările acesteia. Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc doamna 

Secretar. Bună ziua încă o dată doamnelor și domnilor consilieri, domnulePrimar, 

stimați invitați.  

Dacă mai sunt alte proiecte în completare? 

Domnule Primar, vă rog”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc domnule 

Președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua tuturor, dragi 

colegi.  

În completarea ordinii de zi, vreau să propun discutarea următoarelor 

proiecte. În primul rând: 

1. Proiect de hotărâre privind, aprobarea metodologiei pentru acordarea de 

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

călători în Municipiul Focșani; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 18 autorizații taxi 

disponibile pentru autoturisme electrice, hibride și benzină +GPL și stabilirea 

unui număr de 17 autorizații taxi disponibile pentru orice tip de autoturisme care 

vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul 

Municipiului Focșani; 

 

 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea participării Consiliului Local al  

Municipiului Focșani în calitate de coorganizator a Festivalului-Concurs de Book 

Trailere”Boovie 2020”; 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale Pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 10368 mp. situate 

în Focșani, T.203, Percelele 11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 11089, 11090, 

11091, 11092, 11094, 11095, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 

11105, 11106, 11107, 11109, 11111, 11112, 11114, 11115, 11116, aparținînd 

domeniului public al Municipiului Focșani; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de 

dezmembrare a terenului în suprafață de 96 mp. din terenul în suprafață totală de 

10277 mp. situat în Focșani, T.203, aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2020. Vă mulțumesc”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

Primar.  

Dacă mai sunt și alte proiecte pentru ordinea de zi. Dacă mai dorește cineva 

să ia cuvântul, sau începem ședința? Bun. 

Se supune la vot ordinea de zi plus cele 6 proiecte care a fost adăugate și 

anume: 

 

1. Proiect de hotărâre privind, aprobarea metodologiei pentru acordarea de 

facilitățipentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de 

călători în Municipiul Focșani; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 18 autorizații taxi  

disponibile pentru autoturisme electrice, hibride și benzină +GPL și stabilirea 

unui număr de 17 autorizații taxi disponibile pentru orice tip de autoturisme care 

vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul 

Municipiului Focșani; 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea participării Consiliului Local al  

Municipiului Focșani în calitate de coorganizator a Festivalului-Concurs de Book 

Trailere”Boovie 2020”; 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 10368 mp. situate 

în Focșani, T.203, Percelele 11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 11089, 11090, 

11091, 11092, 11094, 11095, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 

11105, 11106, 11107, 11109, 11111, 11112, 11114, 11115, 11116, aparținînd 

domeniului public al Municipiului Focșani; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de 

dezmembrare a terenului în suprafață de 96 mp. din terenul în suprafață totală de 

10277 mp. situat în Focșani, T.203, aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2020 și o să întreb nominal, cine este „pentru”, 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel  

Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică, care între timp a venit. Deschideți microfonul vă rog ”. 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ domnul consilier Dan 

Buzoi, absent. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domna consilier Laura- 

Mihaela Ciocoeaș”.    

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mă abțin”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin- 

Claudiu Dobre”. 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  Emanuel 

Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

    D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Cătălina 

Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, „pentru”. 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Neculai 

Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Daniel  

Ungureanu”. 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 
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  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Haideți să revenim, 

doamna Consilier Laura-Mihaela Ciocoeaș”. 

D-na consilier  Laura-Mihaela Ciocoeaș: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina-

Ramona Drumea”. 

 Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „pentru”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Și se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”  din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Alina-Ramona Drumea, Laura-

Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri: Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, 

Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, 

Daniel Ungureanu, Neculai Tănase, Alin-Claudiu Dobre, Corneliu-Dumitru 

Gheoca,  Costel Bîrsan și un vot „abținere” din partea d-nei consilier Ana-Maria 

Dimitriu”. 

 

 

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

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

28,00 mp situat în Focșani,  str. Constructorului nr. 19, bl. P7, județul 

Vrancea, T211, P%11575, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Panțuru Gheorghe;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Înțeleg că nu sunt. Supunem la vot proiectul”. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel 

 Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică”. 

 D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domna consilier Laura-

Mihaela  Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin-

Claudiu Dobre”. Revenim”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier Marius-

Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, „pentru”. 

Domnul Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Neculai Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Daniel  

Ungureanu”. 

D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Revenim la d-nul 

consilier Alin-Claudiu Dobre.  

Domnule consilier Dobre, mai sunteți? Domnul Dobre nu poate vota. 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre, nu mai este în mediul-on-line. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
18 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 
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Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri: Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca și Costel Bîrsan, iar domnul consilier Alin-Claudiu Dobre, nu 

participă la vot,  ca urmare a faptului că nu este în mediul on-line, devenind 

hotărârea nr. 205.    
 

 

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

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

32,00 mp situat în Focșani, str. Constituției nr. 4, bl. 4 , județul Vrancea, 

T193, P%10668, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Nedelcu Mihai;  
 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Voiam să fac o precizare 

dacă sunteți drăguți să mă ascultați puțin. 

Pe acest teren, din 2002-2003 este o construcție … o extindere a cabinetului 

meu privat, cabinet  stomatologic, unde am activat unsprezece ani. Deci nu este 

o … nu doresc să fac ceva acum pe el, este de foarte mult timp și, dacă doriți să 

mă lăsați să-l cumpăr, de bine, dacă nu, mai încerc altă dată”.  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule doctor, dacă-mi 

permiteți, este dreptul dvs. să-l cumpărați”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Da, știu … dar acum … 

da … fiecare gândește cumva, este stăpân pe ceea ce gândește și se exprimă, așa 

că … nu am eu putere asupra nimănui. 

Eu nu pot participa la vot.  

Să supunem la vot. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „D-na consilier Elena-

Luminița Balaban”.  

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ D-nul consilier  Costel 

Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Mă abțin”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „D-na consilier Valerica  

Bojoaică. Dați drumul la microfon doamna Bojoaică, vă rog”. 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „D-na consilier Laura 

Mihaela Ciocoeaş. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Mă abțin”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Foarte frumos din partea 

dvs. Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Abținere”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin-

Claudiu Dobre. Nu este.  

 D-na consilier Alina-Ramona Drumea”.  

 D-nul consilier  Emanuel Gongu: „A scăpat de un proces”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Decât să se abțină”.  

D-na consilier Alina Drumea: „Abținere”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Abținere, bineînțeles, 

felicitări, vă mulțumesc. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca : „Mă abțin”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „La dvs. îmi vine să zic 

ca ăla: a … vai … vă abțineți domnule Gheoca, dar  … vai … dar când v-am votat 

proiectul cum a fost domnule Gheoca!  

Dar, nu are nici o importanță. Stați liniștit că nu sunt supărat pe dvs. O să 

vedeți mai târziu. 

Domnule consilier Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu:„Pentru”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „Când s-a votat pentru șapte metri 

pătrați extindere, a fost bine?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Mă, nu …”. 

          D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… în trei luni”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu contează. Stați 

liniștit, nu este nici un fel de problemă, nu mă supăr, credeți-mă pe cuvânt”. 

 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu:„… ridică banii aceia de la 

europarlamentare și după aceea să vorbești”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu are ce să justifice 

săraca. O să justifice la un moment dat, că și Elena Udrea era pe cai mari …”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nistoroiu, vedeți-vă de 

treabă …”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Mai sunt ședințe …”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „… ridicați banii și după aceea 

…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nistoroiu, vorbea colega 

mea Laura Ciocoeaș”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Vor mai fi ședințe”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna Dimitriu, taceți 

din gură, stați liniștită. Eu v-am zis, și Elena Udrea era pe cai mari … 

Domnule Iorga”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule doctor, noi am votat 

întotdeauna pentru drepturile cetățenilor, așa că, „pentru”, indiferent de culoarea 

lor politică”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Asta este … se uită”. 

Doamna Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu:”Pentru, bineînțeles”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. 

Domnule consilier Ionuț Mersoiu. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule Mihai Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruț: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Eu mă abțin.     

Domnule consilier Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „Pentru cetățeni”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Pentru cetățeni. Domnule 

Radu Nițu”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „Pentru”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier 

Neculai Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Votez cum ați votat și dvs. domnule 

Președinte, adică, mă abțin”. 
D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Trebuia să nu participe la vot, 

nu să se abțină”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Auziți, domnule Tănase 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... a da, nu am știut”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule Tănase, dvs. 

sunteți spiritual. Restul, sunt resturi, cum s-ar zice. 

Domnule Ungureanu”. 

D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „Pregătiți-vă să plătiți”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Eu nu am participat 

domnule Tănase, nu că m-am abținut. V-am spus de la început …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… a … trebuia să spuneți domnule”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ am spus de la început, 

nu erați atent”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Dacă știam, nu participam nici eu”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Oricum, participarea dvs. 

este așa ca și o poză în ramă, nu că ați și conta vreodată, doar nu ați votat pentru 

cetățeni niciodată. Nu ați votat niciodată pentru cetățeni”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, vedeți-vă de 

ședință … și terminați cu …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … d-na Dimitriu sunt 

sătul să bateți câmpii, sunt sătul de dvs., de patru ani de zile, numai aberații ați 

spus, vă rog frumos”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule Buzoi, ați 

intrat? Nu a intrat. Am fost informat greșit.  

Nu vă faceți griji, nu este nici un fel de problemă doamna Udrea … d-na 

Dimitriu, stați liniștită că o să o rezolvăm noi”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „O rezolvați, corect”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Vorba domnului  

consilier Nistoroiu …   

Domnule Ungureanu, am uitat să vă întreb. Domnule Ungureanu, cum 

votați?”. 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: ”Pentru”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 

11 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, și a domnilor consilieri 

Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel 

Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, și 6 voturi „abținere” din partea 

doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Alina-Ramona Drumea, Laura-

Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca și Costel Bîrsan, o 

neparticipare la vot din partea d-nului consilier Mihai Nedelcu, iar domnul 

consilier Alin-Claudiu Dobre, nu participă la vot,  ca urmare a faptului că nu este 

în mediul on-line. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Proiectul, bineînțeles că 

nu a fost aprobat, drept pentru care vă mulțumesc. 

Chiar așa … să aveți curaj să ne spuneți și nouă, de unde ați luat acei 

cincisprezece miliarde d-na Dimitriu, dacă …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Președinte, urmați-vă 

cursul firesc al mapei de ședință, sunteți Președinte de ședință de Consiliu Local. 

Vedeți-vă de treaba aia …”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … haideți, ne grăbim, avem și alte 

treburi, hai să terminăm odată ședința asta”. 
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mai aveți două luni, stați liniștiți 

…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… puteți pleca …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… două ședințe mai aveți, asta și 

încă una”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… d-na Udrea, dacă nu 

câștigați o majoritate, o să aveți probleme cu …”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Nedelcu, vedeți-vă de 

mapa de ședință …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … spuneți unde sunt 

banii …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… vedeți că vă vede un oraș întreg, 

chiar nu vă este rușine!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Am eu un …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… chiar nu vă e rușine …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … am un fin … ca să 

fac o paranteză așa …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… chiar nu vă e rușine să vă … pe 

banii cetățenilor …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… haideți domnule Președinte …”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … și întreba, unde-s 

banii, uita așa întreb și eu acum, unde-s banii și …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… întrebați pe șeful dvs. domnule 

Președinte. Domnule Președinte, întrebați-l pe șeful dvs. unde sunt banii”. 
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Întrebați-l pe Oprișan unde sunt 

banii vrâncenilor, da”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Oprișan este om de 

afaceri …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Întrebați-l pe Oprișan unde sunt 

banii vrâncenilor …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… sau pe mama dânsului”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ Închideți-le 

microfonul, pentru că nu am ce să discut cu ei”. 

 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – 

monument istoric  “Casa Sclavone”, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, 

str. Cernei nr.12, înscris în CF nr.53911 Focșani, aflat în proprietatea 

domnului Dumitru Robert - Eugen;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. 

Înțeleg că nu, supunem la vot.  

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban”. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel 

Bîrsan”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Ia uite, v-ați revenit. 

Doamna consilier Valerica Bojoaică”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „eram revenit de mult domnule Nedelcu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „da, am observat”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna Bojoaică, vă 

rog. Puteți doar să ridicați mâna ca să nu mai …”. 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domna consilier Laura- 

Mihaela  Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin- 

Claudiu Dobre … A plecat în sat cu dorul”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „A … vai, v-ați revenit  

domnule Gheoca”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Da domnule Președinte”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, „pentru”. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu”. 
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D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu” 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Neculai Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „pentru cetățenii municipiului Focsani,  

„pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu mai plagia. 

Domnul consilier Daniel Ungureanu”. 

D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu ați votat niciodată 

pentru cetățenii municipiului Focșani, asta se poate vedea clar”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Haideți domnule președinte că ne 

grăbim, haideți să terminăm ședința asta mai repede”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „V-am explicat încă o 

dată domnule  președinte de PNL, PD, PNL, că nu este importantă prezența dvs. 

pentru mine. Dacă vă grăbiți, puteți pleca, cum a plecat și Dobre și Buzoi 

ș.a.m.d.”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Președinte, haideți să fim 

serioși, vă rog frumos. Haideți să fim așa, decenți”. 

 

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

voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca și Costel Bîrsan, iar domnul consilier Alin-Claudiu Dobre, nu 

participă la vot,  ca urmare a faptului că nu este în mediul on-line, devenind 

hotărârea nr. 206.    

 

  

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

aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de 

Dezvotare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în suprafață de 2305 

mp. situat în Focșani, Tarla 57, parcelele 3581, 3584, 3585, 3586, 3587, 3590 

și 3592 pentru amenajarea unei alei de acces secundar la Școala Gimnazială 

„Ion Basgan” Focșani și a spațiului verde aferent; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. 

Înțeleg că nu, supunem la vot.  
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Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel  

Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică”. 

 D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domna consilier Laura- 

Mihaela Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin- 

Claudiu Dobre. Domnule Dobre,  mă auziți?”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre, nu mai este în mediul on-line. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, „pentru”. 



19 

 

Domnul  consilier Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Neculai Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Pentru cetățenii municipiului Focșani,  

„pentru”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu:  „Să mori tu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Sunteți penibil”. 

  D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Probabil d-nul Nedelcu nu este 

cetățean al municipiului Focșani din relatarea domnului ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Limbajul puteți să-l aveți ... 

domnule Gongu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ S-a trezit Udrea, vă rog 

frumos, tăiați-i microfonul, nu vreau să o ascult”. 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Dumneata vorbești domnișoară!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Numai prostii spune”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Se aude o vuvuzeală, opriți”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Daniel  

Ungureanu”. 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

 

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

voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca și Costel Bîrsan, iar domnul consilier Alin-Claudiu Dobre, nu 

participă la vot,  ca urmare a faptului că nu este în mediul on-line, devenind 

hotărârea nr. 207.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ Și acest proiect a fost 

aprobat, proiect inițiat de Primăria municipiului Focșani, sub conducerea 

domnului Primar Cristi Valentin Misăilă, care este și reprezentantul Partidului 

Social Democrat la următoarele alegeri …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… prea târziu domnule … prea târziu 

domnule Președinte”. 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Viitorul Primar al Focșani-ului, 

nu”.  
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Viitorul fost primar al Focșani-ului, 

domnule avocat”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă veți lua cinci, șase 

consilieri să-i pupați… focșănenii și-au dat seama de … câte parale faceți …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Cred că v-ați dat voi seama câte … că 

veți lua trei, patru consilieri …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … de asta ați fugit toți 

pe la București”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„Nu a început Campania electorală 

domnule Președinte”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Nedelcu, hai terminați cu 

golăniile astea, terminați cu …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ … tăiați-i microfonul 

pentru că vorbesc eu. Când vorbește președintele … știți cum e aia, când vulturii 

vorbesc, papagalii trebuie să tacă, sau când vulturii tac, papagalii croncăne. Vă 

rog din suflet, nu mă mai supărați pentru că nu aveți dreptul să vorbiți peste mine. 

Bun, să revenim. De asta v-ați luat … acei care erați acum patru ani … erați 

fără ocupație, v-ați luat … v-ați găsit posturi pe la ministere prin București. 

Bineînțeles că este firesc să vă protejați pielea pentru că oricum nu veți câștiga. 

Cetățenii Municipiului Focșani, clar, vor ști ce să voteze. Vor vota un om care 

este dedicat, un om care a făcut treabă în orașul Focșani, nu unii care au pus frână 

și piedici cum au putut ei mai bine, în schimb s-au dus și au împărțit COVID în 

tot Focșani-ul. Sincer, îmi pare rău că, dacă organele nu ar fi fost  incriminate de 

dvs. ați fi făcut câte o zi, o noapte, două la pușcărie pentru zădărnicirea combaterii 

bolilor atâta timp cât umblați în haită pe străzi, câte douăzeci, treizeci, flămânzi 

ca de obicei și căutând să prostiți cetățenii municipiului Focșani”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dumneata vorbești, nu-ți este 

rușine …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... mai aveți o lună și terminați cu 

monologurile astea, monologurile acestea de prost gust”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan : „Sunteți un om lipsit de caracter”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Spuneați că sunteți puternic nu, că tăiați 

microfoanele, nu …”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule Bîrsan, să știți 

că eu vă apreciez, vă respect, nu pot să vă spun că vă iubesc pentru că nu se cade 

dar, dvs. sunteți un om cu scaun la cap, și vă dați seama că nu spun prostii. Dacă 

v-aș da un pliant pe care tocmai am strănutat și din păcate aș avea COVID și l-ați 

lua și ați trece prin ventilatoare și prin din astea … nu m-ați mai contrazice, da! 

Dar în fine, să vă dea Dumnezeu sănătate, sper să nu apucați așa ceva vreodată, 

sper, chiar nu doresc răul nimănui. Am prieteni care au murit și așa că, nu fac 

glume cu lucrurile astea, chiar am vorbit serios. V-aș aresta, v-aș băga câteva zile 

la pușcărie și v-aș da niște amenzi încât să … doar d-na Dimitriu să vi le poată 

plăti. 
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Bun, trecem mai departe”. 

 D-nul consilier Emanuel Gongu: „S-au iubi”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu știu, treaba lor, nu 

mă interesează, e borșul lor, să facă borș”. 

 

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

împuternicirea domnului Ionuț Mersoiu, Viceprimarul Municipiului 

Focşani să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului 

Focşani, pentru terenul în suprafaţă totală de 11326 mp., situat în 

intravilanul Municipiului Focşani, T.22, P. 27/1, 62/1, 62/9, avân d numere 

cadastrale 67351, 67363, 65301 și nr. 67347 și  CF nr. 67351, 67363, 65301 și 

nr. 67347, în temeiul art. 889 alin.(2) din Codul Civil ; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. 

Înțeleg că nu, supunem la vot”. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuței:  „Pentru”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Nedelcu ... sunt discuții 

domnule Nedelcu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Au fost, am întrebat, 

dacă ...”.  

D-nul consilier Neculai Tănase: „Terminați cu glumele astea de prost 

gust”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Elena-Luminița Balaban”. 

Doamna consilier Elena-Luminița Balaban: „ Pentru, domnule 

Președinte”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Nedelcu, nu puteam să vorbesc 

pentru că ne-ați oprit microfoanele ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... nu d-nule Bîrsan, 

nu vi le-am oprit, vă auziți ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... păi nu, când ați fost în dreptul meu și 

ați întrebat dacă sunt discuții ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doriți să mai spuneți 

ceva pe baza acestui proiect sau ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Nedelcu, vreau să ... și în 

același timp vreau să protestez ceea ce faceți dvs. este ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... nu se poate să ne tăiați ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică, vă rog ...”. 

D-na conmsilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Dvs. să vorbiți acolo ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Sunteți „pentru” d-na 

consilier Laura-Mihaela Ciocoeaș ?” 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Nu este corect ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Laura-Mihaela Ciocoeaș”. 

Doamna Laura-Mihaela Ciocoeaș: „ Îl las pe colegul meu Costel Bîrsan 

...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă vreți să-l lăsați pe 

d-nul Costel, l-am lăsat, nu am avut ce să mai ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... d-nule Nedelcu, lăsați-mă să termin ce 

am de vorbit”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Vă rog să spuneți, dar 

la subiect, nu începeți să bateți câmpii”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Dvs. în loc să vorbiți la subiect, bateți 

câmpii acolo, verzi și uscate și nu vorbiți la subiect, nu vă e rușine un pic așa 

obrazului?”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu.”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Bine domnule, înseamnă că sunteți 

nerușinat”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu mai nerușinat ca 

dvs.”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Spuneți acolo verzi și uscate și nu vorbiți 

la subiect”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„Deci, domnule Costel 

Bîrsan, cum votați?”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Votez „pentru”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Foarte frumos din 

partea dvs. și mă bucur. 

Doamna consilier Laura-Mihaela Ciocoeaș”. 

Doamna consilier Laura-Mihaela Ciocoeaș: „Votez „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

D-na consilier Ana-Maria  Dimitriu: „Domnule președinte, când încetați 

cu atitudinea ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 
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Ana-Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria  Dimitriu: „Ca la Consiliul Județean ... cu 

capul plecat ... ”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Totuși, dacă puteți 

ridica mâna că vă văd. Ridicați mâna. Cum votați?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Domnule, dă-i microfonul să ... ai 

impresia că dacă ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Eu nu-i tai microfonul”. 

 D-na consilier Ana-Maria  Dimitriu: „Dacă ai impresia că tăindu-mi 

microfonul, cetățenii nu văd, te înșeli amarnic, ai înțeles? 

La Consiliul Județean să faci așa măi consilier  ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Nu aveți dreptul să ne tăiați microfoanele 

când doriți și cum doriți”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Eu am vorbit la subiect. 

Dacă vorbiți la subiect bine, dacă nu vă tai microfonul, e simplu”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:  „Domnule, noi vorbim la subiect dar ...”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... tăiați-i microfonul     

d-nului Bîrsan că i-a trecut ... a votat”. 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „D-nule Nedelcu ... ”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”.  

  D-na consilier Ana-Maria  Dimitriu: „Pentru”.  

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Pentru, bravo, foarte 

frumos, ce-i atâta ... ce-i așa greu. 

 Doamna consilier Alina-Ramona Drumea. 

 D-na consilier Alina-Ramona  Drumea: „Pentru”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin-

Claudiu Dobre”. 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

   Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Subsemnatul, 

întotdeauna pentru cetățenii acestui municipiu, „pentru”. 

  Domnul consilier Alexandru Nistoroiu”. 
D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Neculai Tănase”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Președinte, dvs. credeți că 

dacă spuneți toate aberațiile astea, vă aleg focșănenii? Lăsați mizeriile astea și 

discursurile astea ...”. 

   Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă vi se pare că 

sunt aberații, înseamnă că sunteți inconștient. Nu, eu am spus niște ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Plus că ar trebui să vă fie un pic rușine, 

asta-i părerea mea...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Dacă dvs. credeți că sunt 

aberații, înseamnă că ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Votez pentru. Dați-i drumul mai 

departe”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „Partidul Național 

Liberal - Filiala Vrancea este un partid plin de inconștienți, care să se ducă pe 

stradă câte treizeci, patruzeci  ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule oprește-te o dată că nu 

ești la Consiliul Județean ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... să zădărnicească ... 

nu vorbi peste mine Udrea ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... veniți după aia să vă plângeți, 

după aia ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... vorbesc peste cine vreau eu, și 

cu atât mai mult, peste dumneata”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Despre asta am vorbit, 

da, despre faptul că dvs. mergeți pe stradă, în ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dar nu te privește pe tine 

domnule unde mergem noi ”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Părerea mea este că ar trebui să fiți un 

pic mai decent ...”. 
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  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... dvs. direct doamna 

...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ați auzit ce am spus? 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu te priveste pe dumneata unde 

mergem noi, corect? Ieși din casă și fă campanie ...”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... știind că dvs. mergeți 

așa ...”. 

 D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Domnule Președine, ce-i cu 

balamucul ăsta!”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu vă e rușine?”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... lecția trebuie să fie 

pentru toți la fel, nu pentru unii ...”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „... lecția o să o luați voi peste o lună, 

vă spun eu”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Gata, v-a expirat timpul. 

Ziceți cum votați”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Pentru”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„Așa d-nule Tănase, îmi 

place de dvs. Domnul consilier Daniel Ungureanu” 

D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

 

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

voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan și Alin-Claudiu Dobre,devenind hotărârea nr. 

208.    

 

  

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

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri 

proprii, pe semestrul I 2020, detaliate pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. 

Înțeleg că nu”. 
Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban. 
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D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel  

Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Mă abțin”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică, ridicați mâna”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „De ce i-ai tăiat microfonul lui d-na  

Bojoaică?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Ca să ai tu de ce întreba”. 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „Mă auziți? Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Vă și văd, de asta insist. 

Domna consilier Laura-Mihaela  Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Mă abțin”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Aveați ocazia să faceți 

și dvs. azi ceva …  

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Abținere”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin- 

Claudiu Dobre. Domnul Dobre și dvs. vă abțineți? 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Abținere”. 

D-nul coneilier Alexandru Nistoroiu: „Și Gheoca se abține, bat pariu”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Abținere”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „A, domnule Gheoca,      

v-ați abținut !”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnule Nistoroiu, vă 

transformați în Mafalda și nu știu eu?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Nu, sunteți previzibil, de 

aia”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Exact”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 



27 

 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

D-nul coneilier Alexandru Nistoroiu: „Nu trebui e să fiu Mafalda ca să 

văd cât de slabi sunteți”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Uitați-vă în Jurnalul de Vrancea și 

vedeți cât de slabi sunteți voi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, 

întotdeauna  „pentru”. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Il lidero mahimo, 

Tănase.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule președinte, haideți să fim 

decenți. Dvs. vorbiți acolo pentru că ... sunteți pe listă și sunteți sigur că intrați în 

Consiliul Local, dar gândiți-vă la ceilalți colegi care nu o să mai fie în Consiliul 

Local ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„ ... scuze ... am văzut că 

l-ați dat afară pe Dobre, pe Ciocoeaș ... 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu”. 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „De unde știți dvs. că sunt dați afară 

... unde scrie, la fițuica de partid?”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „... apropos, știți cum votez eu?”.  

 D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Da, abținere, știm deja cum 

votezi”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „Ziceți d-nule Tănase, 

dacă nu vreți să fiți ultimul, vă ascult”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Am vrut să vă spun că mă abțin, pentru 

că ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Păi, nu mai are 

importanță de ce”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Vreau să rămân decent în continuare”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Nici el nu știe de ce se abține”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 
voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, și 7 voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Alina-Ramona Drumea, Laura-

Mihaela Ciocoeaș Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan și 

Alin-Claudiu Dobre, devenind hotărârea nr. 209.   

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„Frustrant nu, să aprobăm 

niște proiecte la care voi vă abțineți”. 

 

 

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

modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

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

de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. Înțeleg 

că nu, supunem la vot.  

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel 

Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică”. 

 D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domna consilier Laura- 

Mihaela Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin- 

Claudiu Dobre”. 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”. 



29 

 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, „pentru”. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Neculai Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule președinte, puteți să 

imprimați un ritm mai alert votului ăsta, se merge prea încet, prea încet se merge, 

„pentru”. 

D-nul consilier Alerxandru Nistoroiu:  „Ești liber să pleci mă, cu tine și 

fără tine, tot zero”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Am senzația că dvs. nu puteți să 

stăpâniți această ședință domnule Președinte, este prea multă gălăgie”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Eu am impresia că vouă nu 

vă convine dar …”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… am impresia că dvs. provocați 

gălăgia asta. Terminați cu gălăgia, haideți să fim oameni serioși. Este o ședință 

care este urmărită de cetățenii municipiului Focșani …”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Stați liniștit acolo, e așa 

… am făcut o figură de stil. Am observat despre ce este vorba.  

Domnule consilier Daniel  Ungureanu, vă ascult”. 
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Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru am spus, nu mă lasă d-nul 

Tănase”.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ Nu vă lasă, d-nul 

Tănase se crede comandant”. 

  

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

voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-

Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan și Alin-Claudiu Dobre,devenind hotărârea nr. 

210.    

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ Vedeți, mai votează și 

PNL-ul cu focșănenii, o dată la patru ani”.  

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 108/2020 

privind aprobarea numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau 

reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap 

grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap 

vizual grav;  

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ De ce excepția asta 

domnule Primar?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Așa e la lege”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ Păcat, am înțeles.  

Dacă sunt discuții. Înțeleg că nu, supunem la vot.  

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Elena 

Balaban. 

D-na consilier Elena-Luminița Balaban: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Costel  

Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Valerica Bojoaică”. 

 D-na consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domna consilier Laura- 

Mihaela  Ciocoeaș”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Pentru”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Alin- 

Claudiu Dobre”. 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „Pentru”  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Alina- 

Ramona Drumea”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Pentru”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „Pentru”.Preşedintele de şedinţă         

d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier Marius-Eusebiu Iorga”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier 

Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu : „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule consilier Ionuț  

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Mihai  

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „subsemnatul, „pentru”. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu”. 

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier  Radu 

Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Neculai 

Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Daniel  

Ungureanu”. 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”.  

 

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

19 voturi „pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina 

Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Ana-Maria Dimitriu, Alina-
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Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș și a domnilor consilieri Marius 

Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu,  Neculai Tănase, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan și Alin-Claudiu Dobre,devenind hotărârea nr. 

211.    

 

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

aprobarea schimbării repartiției pentru doamna Rogozan Lăcrămioara, 

titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea 

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

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, 

Buzoi Dan, Mihai Petruț. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „Dacă sunt discuții. Înțeleg 

că nu, supunem la vot.  

Doamna consilier Lauriana Ailincuței. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuţei „pentru”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „doamna consilier Elena 

Balaban”. 

Doamna consilier Elena-Luminița Balaban „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „domnul consilier Costel 

Bîrsan”. 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „mă abțin”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „ce aveți cu fata d-le 

consilier Bîrsan?” 

  Domnul consilier  Costel Bîrsan „nu am nimic cu fata domnule Nedelcu, 

nici nu o cunosc. Problema este că este la al treilea proiect de hotărâre cu această 

persoană. Nici nu știu cine este. Prima dată i s-a dat un apartament la ANL pe 

care l-a refuzat, iar mie personal mi-a ridicat oarece semne de întrebare, după 

aceea i s-a schimbat din nou repartiția și acum este din nou cu cerere de repartiție. 

Sigur că îmi ridică semne de întrebare și neștiind foarte exact care este situația, 

ca atare mă abțin. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „vă spun eu că știu eu.” 

  Domnul consilier  Costel Bîrsan „știți dumneavoastră, dar nu mă 

convingeți.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „vă spun așa, ca să știe toți 

cetățenii.” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „dar nu mă interesează să-mi spuneți 

dumneavoastră. Da, mă abțin.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „starea apartamentului 

unde a fost repartiția era deplorabilă, …” 
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Domnul consilier  Costel Bîrsan „d-le Nedelcu eu v-am spus, ce știți 

dumneavoastră, știți dumnevoastră, eu nu știu.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „eu v-am spus ca să vă 

lămuresc.” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „mulțumesc frumos, încă o dată, mă 

abțin.” 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „eu v-am spus că să nu fiți 

într-o necunoscută. Vă dați seama, trăiți într-o necunoscută după aceea.” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „d-le Nedelcu nu vă faceți griji de 

necunoscutele mele, vedeți că dumneavoastră aveți foarte multe necunoscute.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „toată lumea are 

necunoscute d-le Bîrsan, nu vă faceți iluzii că stăpâniți adevărul absolut.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „Doamna Bojoaică, vă 

rog.” 

Doamna consilier Valerica Bojoaică: „Pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „Domna consilier Laura- 

Mihaela Ciocoeaș”. 

Doamna consilier Laura Mihaela Ciocoeaş „mă abțin”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Doamna consilier Ana-

Maria Dimitriu”. 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „abținere”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „ia uitați-vă, nici cetățenii 

municipiului Focșani nu pot să primească o locuință decentă că se abțin peneliștii. 

Asta e viața. Domnul consilier Alin-Claudiu Dobre vă abțineți?” 

 Domnul consilier  Costel Bîrsan „cetățenii municipiului Focșani care 

primesc locuințe...” 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „nu v-am dat cuvântul        

d-le consilier Bîrsan, eu v-am lămurit, v-am spus că erau condiții improprii unui 

trai.” 

 Domnul consilier  Costel Bîrsan „aveți dumnevoastră ceva cu persoana 

respectivă?...” 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „dacă vreți să înțelegeți 

bine, dacă nu ... vă rog frumos staff-ul tehnic, tăiați microfonul că nu vreau să 

mai aud. Eu v-am spus ce am avut de spus.” 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mergeți la Consiliului Județean 

pentru că acolo se comportă așa cum vă comportați dumneavoastră.” 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „doamna consilier Alina-

Ramona Drumea. A pierdut semnalul.” 
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „domnul consilier 

Corneliu-Dumitru Gheoca. Haideți să vedem un penelist care a primit ce și-a dorit 

de la Consiliul Local. D-le consilier Gheoca? A fugit dl. Gheoca, nu este online. 

Unii mai și fug.”  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „domnule consilier  

Emanuel Gongu”. 

Domnul consilier  Emanuel Gongu „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier 

Marius-Eusebiu Iorga”. 

          Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „ aș vrea sa spun că d-na 

Rogozan a primit o locuință, tot noi am repartizat-o prin Consiliul Local, cu mari 

defecțiuni, nu facem decât să schimbăm repartizarea. Votez - pentru”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „am văzut și eu fotografiile 

acelea, chiar nu aveai cum să locuiești acolo și dumneaei nu-și permite să facă 

curățenie generală cum ar fi trebuit. 

Doamna consilier Cătălina Lupu”. 

D-na consilier Cătălina Lupu „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „domnule consilier Ionuț 

Mersoiu”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu „pentru”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „domnul consilier Mihai 

Petruț”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ „pentru”. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „subsemnatul, întotdeauna 

„pentru” cetățeni.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu? A fugit?” 

Domnul consilier Radu Nițu” 

D-nul consilier Radu Nițu „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „Domnul consilier Neculai  

Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase „eu cred că o să mă abțin.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „nu era nici o surpriză. Mă 

asigur mie dacă într-adevăr votați pentru cetățeni.” 

D-nul consilier Neculai Tănase „eu aș fi fost uimit dacă nu mai faceți 

atâtea comentarii d-le consilier.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „nu pot d-le consilier.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu”. 

D-nul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Revin la domnul Nistoroiu, a ridicat mâna. 

Domnul Gheoca, mai este? Nu mai e.” 

Mai întreb încă o dată domnul consilier Dobre.” 

 Domnul consilier Alin Claudiu Dobre „abținere.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „bravo d-le Dobre. Și 

dumneavoastră felicitările mele. 

  Deci sunt 11 voturi „pentru” și 6 voturi „abținere”, toți sunt împotrivă astea 

nu sunt abțineri, astea sunt așa… Ei sunt împotriva cetățenilor întotdeauna. 

Stimați cetățeni puteți ajunge în locul acestei persoane…” 
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 Domnul consilier  Costel Bîrsan „aveți dumnevoastră vreun interes 

ascuns?” 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „aveți grijă cum votați și 

pe cine votați.” 

 Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „domnule Președinte oprește-te 

și continuă mapa de ședință.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „….” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-le Nedelcu terminați cu campania 

electorală acum, suntem la ședință de Consiliu Local. Terminați-o, că oricum 

pierdeți.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „anunț cetățenii, ca să vadă. 

Aveți 5 abțineri împotriva cetățenilor și acum ce să vă mai spun dragi cetățeni că 

au mărit și prețul ca să fie treaba bună și …, au mărit și prețul la garsoniere.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „cine ești dumneata să 

contorizezi prețul….?” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „chiar vă așteptam să 

comentați d-na consilier.” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „dl. Nedelcu…” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „cu cât ați plătit, la nivelul 

ală mic nu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-le președinte pe cel care taie 

microfoanele să-l ferească Dumnezeu…” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „dl. Nedelcu veți fi în Consiliul Local 

următor, veți păți ceea ce faceți astăzi.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „d-le Bîrsan când eu o să 

votez împotriva cetățenilor chiar îmi doresc să pățesc ceea ce … sunteți niște 

trădători de neam și de țară care votați împotriva cetățenilor…” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „d-le PSD a vândut țara, 20 de 

ani în Vrancea. Dumneata de unde faci parte?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-le Nedelcu puteți să vă duceți la 

Moscova dacă doriți.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „… cetățeni, îmi pare rău 

să vă spun dar este o realitate crudă.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „d-le du-te la Consiliul Județean 

cu niște plecăciuni între timp.” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan „conduceți ședința asta și vedeți-vă de 

treaba dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „cum ați votat d-le 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru”. 

 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„doamnelor și domnilor consilieri, eu înțeleg că este o presiune fantastică acum 
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înainte de începerea campaniei electorale. Ce faceți aici, faceți doar un circ ieftin 

care nu vă va face bine nimănui în campania electorală. Fiți decenți, vă rog 

frumos. Haideți să ținem această ședință, poate fi ultima sau penultima ședință. 

Haideți să demonstrăm că ne-am maturizat după 4 ani de zile, vă rog eu frumos.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „vă rog să purtați masca 

corespunzător d-le Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este 

și peste nas.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „vă mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu vă 

mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu „am înțeles d-le Primar, nu 

vreți să vă mai certați cu ei, nici eu nu-mi doresc să-i mai văd.” 

   

 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă cu 12 voturi 

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

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

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

Marius Eusebiu și 5 voturi „abținere” din partea următorilor consilieri Ciocoeaș 

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

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

devenind hotărârea nr. 212. 

 

 

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

aprobarea unui număr de 3 (trei) schimburi de locuințe ANL situate în 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri 

locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și 

Ungureanu Daniel, d-na consilier Drumea Alina Ramona și dl. consilier Buzoi 
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Dan nu participă la vot ca urmare a faptului că nu sunt în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 213. 

 

 

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

aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, 

Aleea Echității nr. 23, bl. P2, ap. 2, către domnii Mîndroiu Maria și Mîndroiu 

Cristian în baza prevederilor Decretului-Lege nr. 61/1990 cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, consilier local Radu Nițu 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și nu se aprobă cu 13 

voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

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

Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel și 5 voturi „abținere” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin și Gheoca Corneliu-

Dumitru,d-na consilier Drumea Alina Ramona și dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu sunt în mediul online.  

 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Sistem de supraveghere video – Sere Mândrești”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-le președinte de ședință aș avea o 

observație de făcut. Sunt câteva proiecte pentru camere video, sisteme de 

supraveghere video și aș dori să-i fac o propunere d-lui Primar, să se cumpere, să 

se achiziționeze camere de calitate. Știți că există undeva la un peco la Sud, la o 

intersecție, sunt niște camere în măsura în care dacă cineva vrea să vadă intrarea, 

nu se poate vedea, sunt foarte neclare din cauza calității slabe a camerelor de 

supraveghere. Ca și recomandare, chiar dacă sunt un pic mai scumpe să se 

achiziționeze camere de calitate.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „acum sincer, îmi sunteți 

foarte drag. Dacă până acum v-am spus vă apreciez și vă respect, dar acum chiar 

îmi sunteți drag. De 4 ani de zile v-ați văitat mereu că totul este prea scump, când 
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luăm un lucru de calitate, chiar vă apreciez pentru faptul că acum doriți să luăm 

un lucru de calitate pentru a ușura munca cetățenilor care supraveghează video.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-le președinte de ședință este o chestie 

reală, eu m-am opus la risipirea banilor.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „toate au fost lucruri 

scumpe și nu v-au convenit.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „au fost scumpe și proaste. Aici este 

necesar un lucru bun și camere de luat vederi, știu băieții de la IT acolo, camere 

dacă sunt ieftine, sunt și proaste.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „noi să știți că întotdeauna 

am încercat să facem lucrurile să funcționeze și cred că am achiziționat lucruri 

bune, că s-au deteriorat pe parcurs, asta-i viața.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă cu 17 

voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

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

Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, d-nele consilier 

Ciocoeaș Laura-Mihaela,  Drumea Alina Ramona și dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu sunt în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 214. 
 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Sistem de supraveghere video – Staționar pentru câini comunitari și 

animale de companie”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

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

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica,  Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu 

Daniel, dl. consilier Buzoi Dan și Ciocoeaș Laura-Mihaela nu participă la vot ca 

urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind hotărârea nr. 215. 
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  Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Sistem de supraveghere video – Cimitirul Sudic Focșani”;  Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

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

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu 

Daniel, d-na consilier Ciocoeaș Laura-Mihaela și dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu sunt în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 216. 
 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Sistem de supraveghere video – Grădina Publică și Piața Unirii” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le Primar părerea mea 

este că, camerele de supraveghere video sar de câteva mii de euro macar pentru 

Grădina Publică și Piața Unirii. Într-adevăr cum a spus dl. consilier Bîrsan 

trebuiesc performante că altfel niște umbre acolo, nu fac față.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 19 

voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Ciocoeaș Laura-

Mihaela Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 217. 
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  Se prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului local al municipiului Focșani 

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

bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Ciocoeaș Laura-

Mihaela Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 218 

 

 

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

aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 

de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în Municipiul 

Focșani. 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Ciocoeaș Laura-

Mihaela Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 219. 
 

 

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

stabilirea unui număr de 18 autorizații taxi disponibile pentru autoturisme 

electrice, hibride și benzină +GPL și stabilirea unui număr de 17 autorizații 
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taxi disponibile pentru orice tip de autoturisme care vor fi atribuite 

transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul Municipiului 

Focșani. 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai, și o 

neparticipare la vot a d-lui consilier Ungureanu Daniel, d-na consilier Ciocoeaș 

Laura-Mihaela și dl. consilier Buzoi Dan nu participă la vot ca urmare a faptului 

că nu sunt în mediul online, devenind hotărârea nr. 220. 

 

 

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

aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focșani în calitate 

de coorganizator a Festivalului-Concurs de Book Trailere ”Boovie 2020”. 

 

Discutii? 

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

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Ciocoeaș Laura-

Mihaela Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel, dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu este în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 221. 

 

 

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

însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru  dezmembrarea 

terenului în suprafață totală de 10368 mp. situate în Focșani, T.203, Percelele 

11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 11089, 11090, 11091, 11092, 11094, 11095, 

11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11105, 11106, 11107, 11109, 

11111, 11112, 11114, 11115, 11116, aparținînd domeniului public al 

Municipiului Focșani. 
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Discutii? 

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

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu 

Daniel, d-na consilier Ciocoeaș Laura-Mihaela și dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu sunt în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 222. 

 

 

Se prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a terenului în suprafață de 

96 mp. din terenul în suprafață totală de 10277 mp. situat în Focșani, T.203, 

aparținând domeniului public al Municipiului Focșani. 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița-Elena, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu 

Daniel, d-na consilier Ciocoeaș Laura-Mihaela și dl. consilier Buzoi Dan nu 

participă la vot ca urmare a faptului că nu sunt în mediul online, devenind 

hotărârea nr. 223. 

 

 

Se prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 

2020. 

 

Discutii? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le 

președinte de ședință vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, mă aflu        

într-o situație extrem de ingrată să spun că ne apropiem cu pași repezi de 
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începerea noului an școlar 2020-2021. În urma discuțiilor avute cu toți directorii 

de unități de învățământ din municipiul Focșani împreună cu inspectorul general 

al Inspectoratului Școlar, întâlnire pe care am solicitat-o de fapt de mai multe ori 

d-lui Prefect să o realizeze împreună și cu reprezentanți din partea DSP, dar s-ar 

părea că dumnealor nu au dorit să facă această întâlnire, nu au vrut să fie prezenți. 

Am solicitat tuturor unităților de învățământ să ne comunice pentru că nici în 

acest moment Guvernul României nu a stabilit foarte clar ce se va întâmpla, cum 

ne vom organiza și de unde vom asigura materialele de protecție necesare atât 

pentru copiii noștri, pentru profesorii noștri, pentru personalul auxiliar. Nu mai 

spun că școala în acest moment este total nepregătită să înceapă un an nou școlar 

pe o schemă aplicabilă Codului Galben când jumătate din copii, din elevi ar trebui 

să urmeze cursurile online. Școlile nu au camere web de cea mai bună calitate, 

apropo de camere web, pentru a transmite cu fidelitate ceea ce se discută la oră. 

Nu au bandă suficient de largă pentru internet. Gândiți-vă când vor începe toate 

să transmită online lecțiile către elevii care stau acasă..., nu toți elevii au 

posibilitatea să dețină gadgeturi de cea mai bună calitate pentru a putea să 

urmărească ceea ce predă profesorul la clasă. Nu avem spații suficiente. Avem o 

situație foarte clară, nu avem spații suficiente pentru a putea să asigurăm 

scindarea grupelor sau claselor de elevi în mai multe clase pentru a le da 

posibilitatea de a respecta o procedură făcută din birou de „d-na pepsiglas”. Nu 

mai spun că din informațiile primite de la cele 28 de unități de învățământ, 

gradinițe, școli gimnaziale și colegii din municipiul Focșani a rezultat un necesar 

de 3.094.324,50 lei, aici incluzând atât materiale igienico-sanitare, adică măști, 

dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru suprafețe, săpun, prosoape și 

toate celelalte lucruri necesare așa cum vă spuneam. Se pun întrebări: se montează 

acele despărțitoare din plexiglas la băncuțele elevilor? Ce se întâmplă cu copii 

care merg la grădinită, la program normal? Cum îi așezăm în pătuțuri, cum le 

asigurăm distanțarea? Nimeni din Guvernul României n-a venit până astăzi să dea 

răspuns la aceste întrebări și mai sunt două săptămâni. Noi în pandemie 

organizăm alegeri, cheltuim bani pe alegeri. Cheltuim bani pe țiplarea mașinilor 

de Poliție, în loc să cheltuim bani pentru învățământ....” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar dacă îmi dați voie?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu vă 

dau voie până nu termin, eu v-am ascultat și v-am rugat să mă ascultați.  

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dau o ordonanță de urgență 

nr. 144/2020 în care ne spun că putem achiziționa aceste bunuri și servicii, 

apelând la fonduri europene. Dar atenție! Concurențial. Cine depune primul, acela 

ia. Adică nu este asigurat un necesar la nivel național pentru tot ceea ce se 

întâmplă în învățământul la nivel național. Dar aici, în această ordonanță, spune 

foarte clar că, deschiderea depunerii cererilor de finanțare se face la sfârșitul lunii 

septembrie. Analiza acestor cereri de finanțare se va face spre sfârșitul anului. 
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Avem aici foarte clar. Uitați. Avem și o adresă venită din partea Guvernului 

României, cabinet vicepremier și al Ministerului Fondurilor Europene, deci 

lansarea ghidului solicitantului se face abia în 30 septembrie 2020. Lansarea 

oficială se face în 5 octombrie, depunerea cererilor de finanțare se face din 15 

octombrie până în 15 ianuarie 2021. Aici scrie 2020, ca să vedeți adresă venită de 

la cabinetul vicepremierului României, Raluca Turcan, ea pune 15 octombrie 

2020 - 15 ianuarie 2020. Dar nu mai contează. Încheierea contractului de finanțare 

cu data de 1 decembrie 2020. Depunerea cererilor de rambursare și decontare a 

cheltuielilor cu achizițiile efectuându-se începând cu data de 15 decembrie 2020.  

Oameni buni, anul școlar începe pe 14 septembrie 2020. Fac un apel pe 

această cale la prim-ministrul României, la doamna ministru al Educației, să pună 

de urgență la dispoziție sumele necesare pentru că noi nu avem de unde din buget 

să alocăm asemenea sume. Sau să ne trimită măștile necesare. Abia acum au venit 

câteva din cele 50 de milioane de măști promise cetățenilor din țară, cetățenilor 

defavorizați și ne obligă în trei zile să le împărțim la săracii oameni. Suntem... eu 

cel puțin, cu mare regret în suflet spun că, în acest moment, învățământul din 

municipiul Focșani, nu este pregătit să înceapă anul școlar în siguranță, în 

contextul acestei pandemii.  

Da, domnul președinte Iohannis a ieșit aseară și a spus că toți elevii să vină 

cu mască de acasă. Domnule președinte, sunt familii care au 4-5 copii și au 

venituri foarte mici. De unde să le cumpere 2-3 măscuțe? De unde să le cumpere 

dezinfectant de mâini? De unde să le cumpere toate acestea o familie? 

Noi ne gândim la alegeri. Ar fi trebuit să amânați aceste alegeri. Să nu vă 

mai gândiți doar la putere. Când bătea pandemia la ușă, vă gândeați la alegeri 

anticipate, acum când bate anul școlar la ușă, vă gândiți la alegeri. Să vă fie 

rușine!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, vrem să luăm și noi 

cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Fac încă o dată un apel la 

vrânceni ca să înțeleagă că ni s-au pus niște sarcini în spate fără să avem resurse.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, dumneavoastră 

dezbateți proiectul pe ordinea de zi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este proiect, pentru că eu 

aveam solicitare de rectificare a bugetului. Domnul Bîrsan, dați-mi voie! Aveam 

solicitări din partea unităților de învățământ ca în acest proiect de rectificare a  

bugetului municipiului Focșani să includem aceste sume de 3,94 milioane de lei 

și eu spun foarte clar, public, că bugetul municipiului Focșani, în acest moment,  

nu are de unde să asigure aceste sume.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Luați de la catedrală, domnul Primar! 

Că ați dat o grămadă de bani.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar, dacă îmi 

dați voie?” 



45 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan, când 

terminați deja un contract de finanțare, sumele sunt cheltuite pentru că se 

lucrează.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Un gospodar se gândea și la rău, nu 

numai la bine. Știți dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Gospodarul este în primul 

rând în această situație, Guvernul României, domnul Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Primarul unui oraș se gândește și la rău, 

pune și ceva deoparte, domnul Primar, pentru vremuri grele. Orice gospodar, 

orice familie face asta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ne ajunge domnul Bîrsan. 

Avem un fond de rezervă foarte mic, pentru că am cheltuit banii pe investiții, dar 

vă pare rău probabil că vedeți că se asfaltează străzile în oraș.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte, îmi dați și mie 

voie să vorbesc?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă domnul Primar 

nu mai are nimic de spus, bineînțeles.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Au știut Guvernul României 

și președintele României să iasă public să spună că vor oferi banii necesari... sau 

să ofere nu neapărat banii, să ofere dumnealor, să facă achiziție la nivel național 

cum au știut să facă prin Unifarm și au luat de la o firmă de 2 lei unde era cu 2 

angajați, au luat zeci de milioane, au dat zeci de milioane pe măști.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, mai aveți mult de 

vorbit? Că mai sunt și alții care trebuie să vorbească. Mulțumesc! Aș vrea să 

vorbesc și eu. Domnule președinte și stimați colegi, eu înțeleg îngrijorarea 

domnului Primar, o împărtășesc, dar vreau să vă spun că 4 ani de zile, cu 

guvernarea Dăncilă și cu Dragnea, domnule, în Focșani ne-am bătut de muscă, 

nu s-a făcut nimic. Noroc că domnul Primar s-a dus în ultimele două luni la 

Ministerul Dezvoltării să-i dea bani să mai facă câte ceva prin Focșani. Asta-i 

realitatea. Ce să facem acum? Guvernul o să aloce bani și pentru așa ceva. Dar 

suntem în criză domnilor. Ați lăsat visteria goală. A fost vandalizat de Guvernul 

dumneavoastră Guvernul României.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Guvernul PSD...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci haideți ca să fim corecți, 

domnul Primar, dumneavoastră 4 ani de zile n-ați făcut nimic în orașul Focșani. 

Acum v-ați trezit că vreți să faceți înaintea campaniei electorale?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Îmi dați voie?” 

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

permiteți? Guvernul PSD a lansat 2 programe naționale de dezvoltare locală 

PNDL, ca să înțelegeți cum se pronunță corect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, domnul, dar n-ați făcut nimic în 

4 ani.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „S-au furat banii țării.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Atâtea proiecte pe hârtie, acum v-ați 

dus cu căciula în mână la Ministerul Dezvoltării, la domnul Ion Ștefan să vă dea 

bani. Asta-i realitatea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am contractat 18 milioane 

prin Guvernul condus de PSD, 18 milioane. Când a venit momentul decontării, 

domnul ministru al Dezvoltării a blocat 7 luni de zile plata din PNDL. Ce a dat 

domnul ministru? N-a dat nimic.”  

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Cine-i ministrul ăsta, 

domnul Primar, că nu-l cunosc?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-a dat nimic nimic. Grindă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul președinte!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pentru că lucrările nu erau 

conform, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și-a dat seama că încalcă 

flagrant legea și din cauza asta a dat drumul la bani.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

dumneavoastră ce fel mergeați pe teren să vedeți dacă lucrările sunt conform sau 

nu? De aceea n-ați primit bani. Nu mai mințiți cetățenii.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Dimitriu, nu 

puteți dumneavoastră că tot ați dat 15 miliarde, nu puteți da niște bănișori pentru 

copiii ăștia?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și dumneavoastră, 

domnule Primar, pot să vă spun că acum doi ani în Consiliul Local am venit cu 

un document de la Inspectoratul Școlar Județean...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aștept rectificarea bugetului, 

n-ați făcut-o. Guvernul PNl n-a făcut rectificarea bugetului, tocmai din cauza asta 

că le este frică.” 

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

vorbesc, că dumneavoastră ați vorbit?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și nu aveți bani pentru 

începerea anului școlar. N-aveți bani pentru creșterea alocațiilor, n-aveți bani 

pentru creșterea pensiilor?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie... de 

mâine începe campania electorală, domnule Primar. Calm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În nouă luni de zile ne-ați dus 

țara de râpă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, mai înainte ați spus că 

aveți întrebări către Guvern. Păi dacă aveți întrebări, de ce nu le puneți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Le-am transmis, domnul 

Bîrsan. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Credeți că vine cineva și vă trage de 

mânecă? Fondurile europene de care spuneți dumneavoastră că Guvernul v-a 
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indicat să le luați... păi noi în Primărie avem un compartiment de fonduri 

europene...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan, 

dumneavoastră înțelegeți ce am spus? Noi le vom accesa, dar prima plată va fi 

făcută cine știe prin martie, aprilie, mai-iunie, la anul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, ați avut 4 ani la 

dispoziție când puteați să faceți ceva.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Știți când vă criticam noi pe 

dumneavoastră că ați umblat în fondul de rezervă? Și fondul de rezervă există 

doar pentru situații de acest gen.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem, dar nu este suficient, 

domnul Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ați golit total și când eu vă spuneam 

domnule nu luați bani de acolo pentru că acel fond de rezervă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vreți să vă reamintesc că am 

luat fontă bacteorologică pentru...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru că dumneavoastră l-ați golit.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sâmbâta și duminica doamna 

Lazăr ține închis pentru că trebuie să facă campanie, să strângă semnături. 

Să răspundă doamna doctor și cu domnul doctor de la DSP în fața organelor 

de cercetare penală, cum au îndrăznit să treacă pe lista de susținători a candidaților 

PNL, toți bolnavii de Covid, care au fost în evidență?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, nu mai spuneți minciuni. 

Minciuni de prost gust. Acum câțiva ani spuneați că domnul Iohannis fură copiii, 

deci face parte din aceeași categorie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, înțelegeți ce spun! 

Oamenii au fost sunați de către domnul candidat PNL la Primăria Municipiului 

Focșani să le mulțumească și ei au spus că n-au semnat niciodată așa ceva.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu vreți alegeri. Sunteți în prelungire 

acum.” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vedeți că o să dați cu 

subsemnatul toți cei care ați strâns semnături și care ați dat target la șefii de la 

deconcentrate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La Primăria Focșani o să vedem cine 

o să dea cu subsemnatul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

dumneavoastră ați vorbit destul și cred că este bine să vă odihniți un pic. Acum 

doi ani în Consiliul Local am venit cu o...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc pentru grija pe 

care mi-o purtați! Chiar am să beau o gură de apă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Tocmai.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Rece să fie!” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Am venit acum doi ani în 

Consiliul Local, cu o adresă de la Inspectoratul Școlar Județean, prin care, în urma 

solicitării pe care am făcut-o către dumnealor, am vrut să știu câte unități școlare 

din municipiul Focșani au apă caldă. Ei bine, domnule Primar, în momentul acela, 

în ședința de Consiliu local v-am arătat că nici măcar jumătate din unitățile 

școlare de învățământ din orașul Focșani nu au apă caldă. Și vorbiți 

dumneavoastră acum că a venit pandemia și vă îngrijorați că nu au dezinfectanți 

și măști? Cum când nici măcar n-au apă caldă. Sunt copii de 6-7 ani care nu au 

cu ce să se spele. Dacă îmi dați voie?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Au domnișoară. Toate 

unitățile școlare au apă caldă în acest moment.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „În anotimpul rece, niciun 

copil n-o să se spele pe mânuțe ca să-i înghețe din cauza faptului că se spală cu 

apă rece. N-ați luat nicio măsură în sensul acesta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Toate unitățile școlare au apă 

caldă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu nu v-am întrerupt. Mai 

sunt două săptămâni...” 

Doamna consilier Valerica Bojoaică: „Toate școlile au apă caldă. Nu 

înțelegeți odată?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Bojoaică, o 

clipă, vă rog! Că nu v-ați interesat dumneavoastră. Mai sunt două săptămâni până 

începe școala și credeți-mă că Guvernul Orban și președintele Iohannis, cei în 

măsură să ia deciziile cele mai bune pentru începerea anului școlar și cu siguranță 

nu vor lăsa copiii, cum spuneți dumneavoastră, în aer.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Vor face achiziții inutile 

pe bani mulți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Confundați Guvernul Orban cu 

Guvernul Dăncilă. Nu se poate pune semnul egal între aceste două guverne.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci nu v-am întrerupt. 

Vă rog frumos! Eu nu simt că se întâmplă în municipiul Focșani, că fiecare 

director de școală........ în consiliul de administrație unde este și reprezentantul 

părinților au luat măsurile pentru începerea anului școlar, domnule Primar. De 

asta nu aveați habar. Apropo. Că ați spus mai devreme că v-ați întânit cu directorii 

școlilor.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Ce pot face directorii de 

școli?” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoara Ana - Maria 

Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Au luat măsurile pentru 

distanțare, doamnă.” 
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Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Mai lăsați domnișoară. Tot 

pe umerii directorilor și ai PSD-ului.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „De anumit mobiler de care 

nu aveau nevoie. Au distanțat băncile. Știați lucrul ăsta? Sau dumneavoastră          

n-ați făcut lucrul ăsta, că nu vă interesează?” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Vă aștept pe 

dumneavoastră să-mi mutați băncile în școli.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din păcate, Primarul      

ne-a scos din Consiliul de administrație pe toți consilierii PNL de la școli. Nu 

știați nici asta?” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Dar veniți și mutați 

mobierul dacă sunteți așa de făcăreți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Balaban, dumneavoastră și 

așa sunteți pe lângă subiect.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Asta nu înseamnă că nu 

știm ce se întâmplă.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Mai lăsați domnul că nu 

sunteți așa de... Ați văzut acele măsuri că se adresează unităților școlare? Să 

depună proiecte...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dumneavoastră ați promovat 

nepurtarea măștii, ați indus în populație mesaje de nesupunere civică, de 

nedistanțare socială ș.a.m.d.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Dumneavoastră ați dat 

exemple personale.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă văitați doamna Balaban, eu în locul 

dumneavoastră.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Nu mă vait domnul. 

Discutăm.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunteți pe lângă subiect.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Balaban, în 4 ani 

de mandat trebuia să fi citit proiectele de hotărâre, nu să spuneți acum când nu vă 

puteți face treaba, că nu puteți.” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Dar eu îmi fac treaba.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu veniți s-o faceți pe 

lupul moralist.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Cât ați încasat pe timp de 

pandemie, doamna Dimitriu?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Nedelcu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Nistoroiu, citiți 

proiectele de hotărâre măcar în ultima lună pe care o mai aveți ca și consilier. 

Măcar atâta lucru să faceți. Știți? Arătați că vă interesează de cetățeni, măcar 

mimați, dacă nu puteți altfel. Știți? Mimați. Cum ați mimat 4 ani în Consiliul 

local. Mimați în continuare.” 
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Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Ați încasat? Asta vă întreb.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Nistoroiu, dumneavoastră 

vorbiți de încasat? Dar nu vă este rușine? Că ați fost un profitor aici în municipiul 

Focșani?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Tănase, discutăm.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Domnul Tănase, am crezut că 

ești om, dar văd că ești un maimuțoi aici în Consiliul local.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dacă nu poți să vorbești decent, atât 

se poate.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Nistoroiu, aceste 

discuții nu ne fac cinste.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Ana-Maria Dimitriu, 

domnișoara Ana-Maria Dimitriu, în calitate de Primar, dați-mi voie, domnul 

Tănase, în calitate de Primar al Municipiului Focșani, adresez în mod oficial 

rugămintea pentru ca dumneavoastră în calitate de consilier al prim-ministrului 

Ludovic Orban să înaintați memoriul pe care eu îl voi semna, să-l duceți personal 

dumnealui și să-mi dea cu celeritate răspunsul la problemele ridicate de directorii 

din municipiul Focșani.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, pot să 

vă dau adresa de e-mail. Că nu trebuie să-l înmânez personal. Ajunge într-o 

secundă. Nu în 3 ore cât fac eu până la București.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Perfect! Dați-mi adresa de      

e-mail și vă transmit acest memoriu și vreau să i-l prezentați domnului premier și 

vreau să aștept și un răspuns, pentru că toate aceste întrebări pe care...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cu mare drag! Vă rog să 

mă sunați și v-o dau.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... Le voi avea în acest 

memoriu, sunt venite, repet, din partea directorilor de unități de învățământ. Nu 

vin eu cu aceste întrebări. Eu am făcut întânirea respectivă. Și îmi pare rău că      

n-a participat și domnul prefect, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu și nici 

reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, cu toate că i-am invitat, n-au 

participat la această întâlnire să audă cu urechile dumnealor problemele cu care 

se confruntă directorii de unități de învățământ din municipiul Focșani. 

Distanțarea băncilor este o problemă foarte simplă. Nu aici este problema. 

Problema o reprezină alte chestiuni.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu sunt Bîrsan. Nu vă 

cred domnule Primar, pentru că dumneavoastră ne-ați spus... și nu vă cred, dacă 

aveați încredere și trebuia să avem și noi la cunoștință asemenea probleme, 

trebuia să ne lăsați în consiliile de administrație, dar ne-ați scos de acolo ca să nu 

mai auzim.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan și cu 

dumneavoastră și fără dumneavoastră în consiliul de administrație tot nu se putea 

rezolva nicio problemă legată de gestiunea pandemiei. Dar dacă veniți 
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dumneavoastră acum și contribuiți fiecare în loc să dați milioane în campania 

electorală, dați la școlile astea, faceți o donație și vă crește scorul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, aveți proprietatea 

cuvintelor când spuneți chestiile astea?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, dacă îmi 

dați voie? Pentru donații puteți cere la președintele dumneavoastră de partid, 

domnul Marian Oprișan, de la mama dumnealui puteți cere.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă spun eu că domnul 

președinte va găsi soluția.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Duceți-vă la km 25 și întrebați 

acolo.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Grindă nu mai are 

bani să-ți mai dea ca să faci și tu o donație? Gata a sărăcit?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sau să vândă palatul de la 

Bolotești.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vorbiți cu mama domnului Oprișan, 

domnule Primar și o să vă dea soluția.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dar nu vă duceți voi 

mai degrabă prin Predeal ca să vă luați puțină lumină ca să dați și voi la săraci?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte, nu 

erați în discuție.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La Predeal și la Sinaia vă duceți 

dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoara Ana-Maria 

Dimitriu aștept adresa de e-mail, ați recepționat? Aștept adresa de e-mail        

printr-un mesaj unde să vă transmit memoriul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, mai devreme făceați 

apel la bun simț și la civilizație în desfășurarea acestei ședințe. Vă abateți de la 

ceea ce ați cerut mai devreme? Haideți să continuăm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu cred că am vorbit strict pe 

subiect și este un subiect foarte important.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

dumneavoastră ați fost prezent la întâlnirea cu directorii de școală? Scuzați! De 

unități școlare din oraș?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bineînțeles!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și spuneți că Inspectorul 

General nu v-a transmis lucrul acesta? Că dumnealor, în speță directorii au luat 

măsuri de precauție și de prevenire a transmiterii Covid-19?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vă transmit înregistrarea 

întâlnirii și o să vedeți ce s-a discutat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu știu altceva, de 

aceea...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pot, doamna de 

matematică, agramată Marchitan, care a fost corigentă la gramatică.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Lăsați cu agramatismul că sunteți 

înconjurat, nu puteți să respirați.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost domnul Dorin Cristea 

pe care l-ați dat afară.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, cum rămâne cu bunul 

simț?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „15 miliarde erau cu Tva sau fără?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, vă rog să-mi 

răspundeți!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles domnilor 

consilieri. Domnul Primar a făcut un anunț umanitar. Voi l-ați transformat politic. 

Asta pentru că cei care au sărit cu gura, unii au copiii mari, alții n-au deloc. Și din 

cauza nu puteți înțelege gravitatea situației. Nici nu mă așteptam.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vai ce îngrijorat sunteți!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră tăceți 

din gură, doamna Dimitriu. Sunteți total pe dinafară. 

Deci supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Bineînțeles PSD, restul 

se abțin sau mă rog sunt împotrivă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Ailincuței!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Balaban!” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Bîrsan, cum 

votați?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și eu aș avea ceva de spus.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „V-am lăsat să vorbiți 

până acum. Cum votați? Doamna Bojoaică? Nu consemnați ce a spus domnul 

Bîrsan. Doamna Bojoaică?” 

Doamna consilier Valerica Bojoaică: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Ciocoeaș? 

Doamna Dimitriu?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu pot să votez decât 

abținere pentru că n-am citit proiectul. Îmi pare rău! Nu mi-a parvenit.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „V-am citit proiectul. 

Domnul Dobre?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „A venit cu 2 minute 

înainte de a începe ședința.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ Domnul Dobre?     

Nu-i.  

Doamna Drumea?  

Domnul Gheoca? Aveți copii? Vai! Nici ăsta nu răspunde. 
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Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu am copii și doresc binele tuturor 

copiilor. Pentru.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mai nou, da.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Mai nou? Ce comentezi tu 

domnișoară? Că tu n-ai să ai niciodată în viața asta copii și nici soț. Taci din gură! 

Respectați pe cei...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Gongu, du-te și 

sună în continuare la Oprișan la poartă.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Voi nu știți ce-i aia viață de copil. 

Tăceți din gură! Nu mai comentați! Mie îmi spui de muncă? Plec la 6 dimineața 

de acasă și mă întorc la 11 noaptea. Tu știi ce-i aia muncă? Nu ți-e rușine? Am 2 

cărți de muncă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Gongu, du-te la domnul 

Oprișan la poartă și vorbește acolo, nu în fața noastră aici. Du-te la domnul 

Oprișan la poartă și spune-i ce ai de spus.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ai pupat ghiulul și tu? 

Nu? Avantajele sunt pe măsură. Corect?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu n-am primit 300.000 de euro ca 

tine c-am stat...” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Putem să continuăm ședința?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu vă este rușine?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Nu poți să discuți cu rablele astea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nerușinați, băi frate! Nici n-or să mai 

intre în Consiliul local. Independenți, auzi! Nu le este rușine!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Nu îți este rușine, analfabetule? Ești 

un lingău, asta ești.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mi-ar fi rușine. Să știi. Eu dacă aș fi 

în locul tău, aș tace din gură.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Ai uitat ce făceai la Prefectură?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aș tace mucles total.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Aș tăcea!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Lupu,    

lăsați-i să se certe. Cum votați?” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Votez ”pentru” bineînțeles și vă spun 

că ne facem de rușine, totuși suntem în direct.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „ 4 ani nu v-ați făcut de 

rușine, doamnă?” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Cetățenii se uită la noi. Nu v-am 

întrerupt, așa că nu vă permit nici dumneavoastră să mă întrerupeți.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Așa este.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Vă rog frumos!” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați avut vreo inițiativă de 

proiect?” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Am avut și de fiecare dată am votat,  

chiar dacă nu am inițiat proiectul, dacă un proiect a fost pentru cetățeni și și a 

adus favoare municipiului Focșani, l-am votat. Împreună cu PSD am susținut 

toate proiectele și întotdeauna voi susține proiectele pozitive și bune. Nu am 

înțeles. Ați vorbit în același timp cu mine.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați sărăcit județul.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Dumneavoastră conștientizați faptul 

că elevii au nevoie de cel puțin 6-7 măști, cadrele didactice la fel?” 

 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Lupu, să votați așa fără 

discernământ orice proiect, nu vă face cinste ca și consilier local.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Fără discernământ votați 

dumneavoastră atunci când votați împotriva cetățenilor. A vota proiecte...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Dimitriu, 

puțin bun simț, doamna Udrea, vorbește o colegă de-a dumneavoastră. Mai tăceți 

din gură, nu mai fleorcăiți, că ați fleorcăit 4 ani de zile. Și dumneavoastră domnul 

Bîrsan vorbește o doamnă. Chiar nu vă este rușine? Nu puteți să tăceți din gură 

pentru câteva minute? Dar chiar așa sunteți țărani? Prost crescuți? Dar lăsați-o 

Doamne iartă-mă de treabă! Nu poate cineva să se exprime din cauza 

dumneavoastră, că nu știți să vorbiți și vă băgați peste toată lumea?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Fără discernământ, fără măcar să 

gândească, să citească proiectele, nu am ce discuta. Nu are ce căuta ca și consilier 

local.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bine, eu n-am, dar nici 

dumneata n-ai.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Domnule Bîrsan, domnule 

președinte, votez pentru. Ați consemnat, da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu pe toate ca la gardul nu știu cui. 

Întâi să se citească. Să se gândească ce se votează. Nu așa oricum. Dacă doamna 

recunoaște acest lucru.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Dar dumneavoastră ați citit proiectele 

pe care nu nu le-ați votat astăzi, domnul Bîrsan? Că dacă le citeați, sigur le votați.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „În primul rând trebuie să știm ceea ce 

votăm.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Erați pentru. Nu vă abțineați de la 

voturile de astăzi cel puțin. Vorbim strict pe ședința de astăzi. Dacă le-ați fi citit, 

ați fi văzut despre ce este vorba.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vorbim strict pe ședința de astăzi, 

doamnă. A venit cu 5 minute înainte de ședință acest proiect. Dumneavoastră 

dacă vă asumați și votați fără discernământ, fără măcar să citiți un proiect...” 
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Doamna consilier Cătălina Lupu: „Păi ori îmi asum?  Dumneavoastră 

vedeți că nu înțelegeți cuvintele pe care le folosiți, sensul cuvintelor pe care le 

folosiți? Dacă dumneavoastră le votați fără discernământ... Vorbesc și votez în 

cunoștință de cauză. Să fiți convins că am citit toate proiectele.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De dragul de a obține o funcție de la 

PSD. Niciodată...” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Domnule președinte, vă rog frumos, 

eu nu vreau să fac un dialog cu ceilalți colegi din grupul PNL.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „N-aveți cu cine.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Chiar nu mă cobor la nivelul acesta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Am vrut doar să arat 

lumii că asta-i situația. Ăștia sunt. Am mai spus, unde nu-i nici Dumnezeu, nu 

cerem. 

Domnul Iorga, rămăsese să răspundeți.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Foarte frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Mersoiu!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Mihai 

Petruț!” 

Domnul consilier Mihai Petruț: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Subsemnatul pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Radu Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, eu proiectul acesta nu          

l-am citit, n-am intrat în posesia lui. Dar uite o să votez pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Ne bucurăm.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 şi cu 13 

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

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

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

Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Tănase Neculai și o abținere din partea doamnei 

consilier Dimitriu  Ana-Maria și 5 neparticipări din partea domnilor consilieri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 224. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Drept pentru care vă 

mulțumesc! Și mai avem un punct pe ordinea de zi.” 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: Notificarea nr. 47/06.08.2020 

formulată de S.C. MIORIȚA S.R.L. privind solicitarea de daune produse 

din culpa exlusivă a UAT Municipiul Focșani. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnul președinte, aș dori să iau 

cuvântul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci noi am primit și notificarea și 

răspunsul de la noi de la Primărie, semnat de cine trebuie și eu vreau să vă spun 

următoarea chestie:  

Conform Deciziei nr. 446/02.07.2020 a Curții de Apel Galați din dosarul 

1336/91/2018 a fost anulată în parte Hotărârea Consiliului Local 27/2016 emisă 

de Consiliul local Focșani. S-a anulat în parte anexa 2 la Hotărârea Consiliului 

Local 27, respectiv art. 2 din această anexă, privind autorizarea activităților 

comerciale în spații proprii.  

Astfel dosarul respectiv 1335/91/2018 a rămas fără obiect, Hotărârea 

Consiliului Local nr. 27, fiind deja anulată definitiv prin Decizia definitivă a 

Curții de Apel Galați. O cale de atac în dosarul respectiv 1335 nu ar face decât să 

mărească cheltuielile de judecată în sarcina Primăriei, pentru că o Hotărâre de 

Consiliu Local nu poate fi anulată de două ori. Acesta este un punct de vedere. 

Cum s-a ajuns la această situație? Păi vedeți dumneavoastră, domnul 

Primar a împins Primăria și Consiliul local în aventuri din astea judiciare doar 

pentru răzbunarea dânsului, nu pentru altceva și costurile acestor judecăți, acestor 

acțiuni nesăbuite le plătesc focșănenii și probabil cei care se vor face vinovați că 

această sumă, vă garantez că nu va fi plătită de focșăneni, ci de cei care au dat 

aviz de legalitate acestor documente și aș vrea să solicit și eu în scris 2 chestiuni, 

un raport complet de cauze și împrejurări , citez rar ca să fiu înțeles, deci un raport 

complet de cauze și împrejurări, care au dus la prejudiciul invocat de S.C. 

MIORIȚA S.R.L. și măsurile legale pe care le va lua domnul Primar împotriva 

celor vinovați de această situație. Aștept răspuns în scris. 

De asemeni, am rugat pe domnul Primar în ședința trecută, să-mi dea un 

răspuns în scris până la această ședință, în ceea ce privește acea Casă de 

Avocatură, care reprezintă Primăria Focșani, câte cauze și câți bani a primit. 

De asemeni, nu am primit răspuns. Reiterez această rugăminte, domnule 

Primar, să-mi dați cu celeritate răspuns la aceste solicitări. Mulțumesc! ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Dau cuvântul 

doamnei consilier juridic, Lola Mihaela.” 
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Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 

„Cu privire la solicitarea formulată de către domnul consilier Bîrsan, îi aducem 

la cunoștință că sentința civilă nr. 214/31.07.2020 pronunțată de către Tribunalul 

Vrancea, în dosarul 1335/91/2018 trimis în rejudecare de către Curtea de Apel 

Galați, având ca părți S.C. MIORIȚA S.R.L. în contradictoriu cu municipiul 

Focșani și Consiliul local Focșani, nu este rămasă definitivă și se vor exercita căi 

de atac asupra acesteia. 

Totodată, arătăm faptul că nu există identitate de obiect între cele două 

hotărâri judecătorești învederate de acesta, cea pronunțată în dosarul 

1336/91/2020 în care au fost alte părți și într-adevăr s-a solicitat anularea în parte 

a art. 2 din anexa la Hotărârea de Consiliu Local 27/28.01.2016 cu privire la 

autorizarea agenților economici de către Primarul Municipiului Focșani,  motivat 

de faptul că, S.C. MIORIȚA S.R.L a fost sancționată contravențional de Poliția 

Locală a municipiului Focșani pentru nerespectarea dipozițiilor cuprinse în 

Hotărârea de Consiliu Local 27, cea atacată de aceștia pentru lipsa autorizației de 

funcționare la punctul de lucru bar. Ori această reglementare este prevăzută în 

mod clar de dispozițiile din Codul fiscal la art. 475 alin. (3-5) care prevede 

obligativitatea tuturor agenților economici, care funcționează, care au ca și obiect 

de activitate alimentație publică locală, să fie autorizați să obțină autorizația din 

partea Primarului autorității administrației publice locale. Acest aspect a fost 

învederat și în ședința de judecată din data de 31.07. 2020 și după ce vom exercita 

calea de atac și se va pronunța Curtea de Apel Galați în acest dosar trimis în 

rejudecare, vom proceda la punerea acestei hotărâri, va fi pusă în executare. 

Cu privire la solicitarea domnului consilier Bîrsan, referitoare la Casa de 

Avocatură Mocanu și Asociații, arătăm faptul că, solicitarea acestuia a fost 

încadrată ca și petiție și se află în soluționare, termenul de soluționare fiind de 30 

de zile.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă iertați doamnă, dar de ce ați 

încadrat-o ca și petiție? Dacă eu am depus-o la registratură și de asemenea am 

solicitat să mi se dea un răspuns cu celeritate, sunt și am calitatea de consilier 

local. Asta a fost o interpelare, nu o petiție. Că ați vrut dumneavoastră să o 

catalogați ca și petiție, este rușinos. Ba chiar pot să vă spun că este ilegal, stimată 

doamnă. Și apoi mai e o chestiune doamnă, hotărârea Tribunalului pe cuvântul și 

pe înțelesul tuturor a spus că Primăria și Primarul nu au dreptul să emită 

autorizații de activitate pentru societățile comerciale în spațiile proprii pe care le 

dețin aceștia. Vă rog nu trofiați adevărul, să nu spuneți ce vă convine 

dumneavoastră. Spuneți adevărul adevărat, doamnă. Mulțumesc!” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„Eu cred că este o interpretare a dumneavoastră și va trebui să se ia în discuție în 

momentul în care se va ajunge la a fi analizată și de către ceilalți consilieri locali. 

Și într-adevăr v-am spus, trebuie să așteptăm și răspunsul, să vedem și 

considerentele pe care le-a avut în vedere Tribunalul Vrancea în momentul în care 
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s-a pronunțat cu privire la această hotărâre judecătorească dată în dosarul cu 

Miorița, în contradictoriu cu municipiul și Consiliul local.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Doamnă, stimată doamnă, mă iertați, 

vă rog frumos că vă întrerup și-mi cer scuze, dar dumneavoastră căutați să duceți 

discuția în altă direcție! Încă o dată vă spun. Deci pe înțelesul tuturor, Tribunalul 

sau instanța a decis că Primăria nu are dreptul sa ceară autorizarea activității 

comerciale în spații proprii. 

Altă întrebare vreau să vă pun, stimată doamnă. Această societate 

comercială cere despăgubiri de 5 milioane și jumătate de euro, în măsura în care 

respectiva societate a avut o notificare depusă și personal administratorul 

respectivei societăți a fost în Consiliul local și ne-a atras atenția să nu-i retragem 

autorizația de funcționare și de construcție, Consiliul local a votat retragerea 

acesteia. Și vreau să vă întreb, cine va plăti această sumă de 5,5 milioane de euro 

daune acestei societăți? Persoanele care au autorizat și care au semnat că 

respectiva retragere a autorizației de construcție este legală sau municipiul 

Focșani, prin bugetul Primăriei, deci focșănenii vor plăti aberațiile unor persoane 

care nu știu legea și se pronunță și semnează pentru răzbunarea împotriva unor 

cetățeni Vă rog să-mi răspundeți!” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„Domnule consilier, apreciez că notificarea formulată de către S.C. MIORIȚA 

S.R.L nu este justificată, nu are înscrisuri justificative pe care să-și bazeze această 

solicitare. Arat faptul că, că toate rapoartele de expertiză extrajudiciare pe care 

le-a depus, le-a atașat notificării sunt estimative, sunt apreciabile. Estimează că 

s-ar fi ajuns la această sumă, ori raportat la autorizația de construire la care face 

referire, arătăm că în urma pronunțării hotărârii judecătorești în dosarul 

683/91/2018, municipiul Focșani a emis în continuare autorizația de construire 

nr. 8/11 ianuarie 2020. În baza acestei hotărâri, în baza acestei autorizații de 

construire, S.C. MIORIȚA S.R.L își finalizează, își construiește imobilul, iar 

după ce se va finaliza acest imobil, va trebui să prezinte o recepție a lucrărilor. 

Deci nici în această situație nu este ceva cert, pentru a putea să solicite eventuale 

sume a fi achitate de către municipiul Focșani.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Stimată doamnă, are la bază, mi se 

pare două expertize.” 

 Doamna Mihaela Lola - consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„Nu s-au finalizat lucrările de construire. În momentul în care se vor finaliza, și 

va fi necesară o etapă a autorizării și va avea o sumă estimată a tuturor 

cheltuielilor, atunci ne vom putea pronunța cu privire la aceasta.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Păi, doamnă, tergiversarea respectivei 

construcții care instanța spune că din cauza Primăriei și Consiliului Local, timp 

de circa 7 ani a dus la.. cum să vă spun, schimbarea normelor de proiectare și de 

construcție a unei clădiri care în faza actuală pentru reproiectare și re, re.. nu știu 

ce autorizare, presupune costuri suplimentare. Repet încă o dată, la respectiva 

notificare, S.C. MIORIȚA a depus, dacă nu mă înșel, una sau două expertize. Păi 
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expertizele respective să nu le credem? Sunt făcute de persoane autorizate, care 

răspund în fața legii pentru ceea ce au autorizat și pentru ce au scris acolo. Cum 

puteți să spuneți dumneavoastră că sunt așa, știți, aproximative. Sunt persoane 

autorizate. Sunt experți care fac asta.” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„Așa cum v-am menționat, acestea sunt estimative. Sunt costuri estimative la care 

nu mă pot pronunța dacă sunt într-adevăr veridice ori ba.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Bine, doamnă, o ultimă întrebare și am 

încheiat. Spuneți-mi, în cazul în care se va plăti de Primărie o sumă anume, că 

este 5 milioane de euro, că este 1 milion, că este 5 lei, cine va plăti și din ce 

fonduri?” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„Asta se va vedea pe viitor, dacă este cineva responsabil despre aceste...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi este validat stimată doamnă. 

Instanța a hotărât că ceea ce s-a produs prin anularea autorizației de construcție  

a fost un abuz și dumneavoastră spuneți că dacă se va... este deja hotărât. Deci 

anularea respectivei autorizații de construcție a fost un abuz, ca atare vă va oblliga 

să emiteți alta.” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„În considerentele dispozitivului, nu apreciază instanța că există vreun abuz.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Bine, doamnă, mulțumesc frumos!” 

Doamna Mihaela Lola -  consilier juridic Serviciul Juridic, contencios: 
„Cu plăcere!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, 

domnule consilier! Vă mulțumesc, doamna jurist! Dacă mai sunt și alte discuții? 

Înțeleg că nu, drept pentru care declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru 

participare!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „La revedere!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La revedere! O zi bună!” 

       

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR GENERAL AL 
                     Mihai Nedelcu                               MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                       Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                         

                                                                       ÎNTOCMIT, 

                                                                    

                   

 Cecilia Trufă pag. 1-32 

                                                                         Daniela Bobeică pag. 32-44 

                                                                         Ramona Țîru-Marinică pag. 44-59 

 



60 

 

 


