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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 28.12.2020 

 

 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea fizică și online  a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

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

 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

 d-nul Viorel Dumitru – inspector Compartiment administrativ; 

 d-nul Vișan Mariean -  consilier ENET.  

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENET 

S.A. Focșani;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2.    proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire 

la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, 

începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în 

anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din 28.12.2020.   V-aduc 

la cunoștință că această ședință extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr. 

1908 emisă în 23 decembrie 2020. O să fac apelul domnilor consilieri în ordinea 

alfabetică: 

Așadar, domnul consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Costea!” 
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Domnul consilier Ionel Costea: „Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Mulțumesc! Domnul consilier Dumitru prezent în sală... Domnul consilier 

Gheoca!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Prezent. Bună ziua!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua, domnul consilier! Doamna consilier Marcu prezentă în sală. 

Domnul consilier Macovei!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : 

„Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Tănase prezent în sală. Domnul consilier Zîrnă 

Cristian!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna consilier Atanasiu!” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna consilier Tătaru prezentă în sală. Domnul consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Bună ziua! Prezent.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Mulțumesc! Domnul consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Prezent. Bună ziua!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna consilier Nedelcu Cristina și domnii consilieri Nedelcu Mihai și  

Mocanu Georgian sunt prezenți în sală. Domnul Nistoroiu! Domnul consilier 

Nistoroiu, dacă ne auziți? Se pare că nu este. Domnii consilieri Radu Nițu și Șelaru 

Aurel sunt prezenți în sală. Domnul consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier  Daniel Ungureanu: „Prezent. Bună ziua!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Dumneavoastră sunteți domnul Mădălin, nu?” 

Domnul consilier  Daniel Ungureanu: „Da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Mă întrebam cine este domnul Mădălin. În regulă. 

În aceste condiții, apreciez ședința ca fiind legală. Avem prezenți 20 de 

consilieri, absentează domnul consilier Nistoroiu. Vă rog să vă pronunțați cu privire 

la procesul verbal din 17.12.2020 când a avut loc ședința ordinară. Dacă sunt discuții 

pe marginea celor consemnate în acest proces verbal?” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot procesul verbal din 17.12.2020 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, 
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Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel,  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Vă mulțumesc! Vă reamintesc că în 22 decembrie a avut loc o ședință 

extraordinară sau s-a dorit a se ține o ședință extraordinară, care s-a întrerupt din 

motivele pe care le cunoașteți. Am consemnat acest lucru în procesul verbal. Dacă 

sunt discuții pe marginea acestui material? ” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot procesul verbal din 22.12.2020   şi se 

adoptă cu 12 voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Costea Ionel, 

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

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

Bîrsan Costel, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandru și 8 abțineri din partea 

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

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

Mirela și Șelaru Aurel. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Am înțeles. Notez. Grupul PSD se abține. 5 prezenți în sală, ceilalți au fost 

”pentru” acest proces verbal pe care vi l-ați însușit. 

La Comisii, am aflat de demisia domnului consilier Bîrsan din funcția de 

președinte de ședință, motiv pentru care am gândit un proiect de hotărâre, care a fost 

dezbătut la Comisii. În aceste condiții, vă rog să faceți propuneri pentru ca astăzi...  

Vă rog, domnul consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Îl propun pe domnul consilier Liviu 

Macovei pentru președinte de ședință pentru astăzi.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Am înțeles. Dacă mai sunt și alte propuneri? Vă rog, domnul Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Șelaru 

Aurel.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Am notat. Supun la vot cele două propuneri în ordinea în care au fost 

formulate.  Pentru domnul consilier Macovei, cine dorește să fie președinte de ședință 

astăzi? Vă rog vot!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului consilier Dumitru 

Victor pentru alegerea domnului consilier Macovei Liviu ca președinte de ședință     

şi se adoptă cu 12 voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Costea 

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

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

Cristian,  Bîrsan Costel, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandru și 7 voturi împotrivă 

din partea următorilor domni consilieri: Iorga  Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, 
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Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, și o abținere din partea domnului consilier  

Gongu Emanuel. 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „ Pentru domnul consilier Șelaru, cine dorește să fie președinte de ședință 

astăzi?  

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  propunerea domnului consilier Nedelcu 

Mihai pentru alegerea domnului consilier Șelaru Aurel ca președinte de ședință  şi nu  

se adoptă cu 12 voturi „abținere” din partea următorilor domni consilieri: Costea 

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

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

Cristian,  Bîrsan Costel, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandru și 8 voturi ”pentru” din 

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

Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Cristina Mirela și Șelaru Aurel. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Macovei este președintele desemnat de către 

dumneavoastră prin vot deschis, având majoritatea voturilor absolute obținute astăzi.  

Vă rog domnule președinte, veniți la prezidiu pentru a prelua conducerea 

ședinței extraordinare!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați! Bine-ați venit la ședința 

Consiliului Local din data de 28.12.2020, ultima pe acest an. Nu cred că mai este 

timp, da? Este, nu? După cum prea bine știți, ați primit pe mail ordinea de zi. Dacă 

sunt discuții? Da, domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc, domnule președinte de ședință! Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați colegi, dragi invitați! În completarea ordinii de zi, propun un 

proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Focșani pentru 

anul 2020 a sumei de 8,00 mii lei pentru premierea gimnastelor Ana Maria Bărbosu 

și Trestianu Iulia Florentina, care au obținut rezultate excepționale la Campionatul 

European de Gimnastică Junioare de la Mersin în Turcia în perioada 17-20 decembrie 

2020, precum și a antrenorilor acestora, Daniela Trandafir și Cezar Stoica. 

Și bineînțeles, proiectul de hotărâre care a fost deja discutat, nu cred că  mai 

este cazul să-l citim, doar să-l supunem aprobării privind alegerea unui președinte de 

ședință pentru Consiliul Local al municipiului Focșani pentru ședința extraordinară 

de astăzi, 28.12.2020. Vă mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot suplimentarea ordinii de zi  şi se adoptă cu 

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

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

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel,  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

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

Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

Dacă sunt discuții? 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  ordinea de zi în integralitatea sa  şi se 

adoptă cu 20 voturi „pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-

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

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel,  Bîrsan Costel, Costea 

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

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

Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra. 

 

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

majorării capitalului social al S.C. ENET S.A. Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Dacă 

sunt discuții? Vă rog! Doamna Tătaru!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Consilierele USR PLUS ar dori să știe de ce, în ședința din 22 decembrie, consilierii 

PNL s-au abținut la votarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Dacă 

avem întrebări pentru acest proiect? Vă rog!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Pot să intervin și eu?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „ Vă 

rog!” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Am solicitat în e-mailul pe care l-am 

transmis tuturor, să ne prezinte Direcția de specialitate a Primăriei, schema de ajutor 

de stat sau decizia de autorizare a ajutorului de stat care permite majorarea capitalului 

social ENET. 

De asemenea, am cerut o prezentare care să includă elementele principale ale 

planului de restructurare a societății și o copie după contractul de finanțare pe fonduri 

europene ca să vedem care este perioada de sustenabilitate a finanțării și cât trebuie 

să mai existe ENET-ul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : 

„Doamna Atanasiu, am în fața mea analiza de verificare a compensației acordate SC 

ENET SA Focșani pentru anul 2020. 

Dacă îmi permiteți? Este un document de 3-4 pagini. Am să i-l dau colegei 

dumneavoastră, doamna Tătaru, pentru a fi studiat, iar în legătură cu cealaltă cerere, 

cred că ați trimis mailul...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Dacă există în format electronic ar fi 

bine.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : 

„Deocamdată, nu-l am în format electronic. O să încercăm să vorbim aici, dacă există 

și în format electronic. 

Ceea ce aș vrea să vă spun, nu v-am spus la comisie, este că, dumneavoastră ați 

trimis emailul joi la ora 14:10 și să știți, cât de bine ar fi fost intenționați oamenii nu 

puteau să fie gata cu ele la ora 9:30 astăzi știind că vineri a fost zi liberă. Sunt 

convins că, dacă ...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Sunt bani foarte mulți domnule 

președinte, e o decizie pe bani foarte mulți, domnule președinte, dacă pot să intervin, 
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vorbim de câteva miloane de lei și, în continuare, vă spun, ca să se consemneze în 

minută, această majorare de capital social este ajutor de stat, este autorizat.  

Avem nevoie să vedem decizia de autorizare a ajutorului de stat. Deci, noi nu 

putem de capul nostru să dăm ajutoare de stat...” 

 Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Grosu 

dacă puteți să ne dați ceva detalii...” 

Doamna Carmen Daniela Grosu – Director Economic Primăria 

Municipiului Focșani: „Bună ziua, cum am spus și la ședința trecută, în ceea ce 

privește energia termică livrată populației, există Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 

privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu 

energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, și, în 

susținerea acestei Ordonanțe de Urgență a fost dat Ordinul 1121/2014 privind 

aprobarea schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor 

economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, 

transport, distribuție și furnizare a energiei termice, ordin care a fost completat prin 

Ordinul nr. 3325 din iunie 2020 și a prelungit această perioadă, care era 2019, până la 

30 iunie 2021.  

În baza acestor prevederi legale, schema de ajutor de stat pentru serviciul de 

energie termică, această schemă prevede următoarele măsuri: acordarea subvenției 

pentru energia termică, acoperirea pierdelor induse de activitatea de prestare serviciu. 

De asemenea în schemă se menționează că această compensare a serviciului public 

trebuie să acopere toate beneficiile, toate ajutoarele date de municipalitate către 

operatori.  

În cazul nostru, așa cum am spus și la ședința trecută, de subvenția pentru 

energie termică anuală, deci calculată ca diferența dintre prețul de producție  și prețul 

de referință. Este vorba despre această majorare de capital care se încadrează ca 

pierderi induse din prestarea serviciului. În raportul de specialitate este prezentat, și 

se observă o majorare de capital mult mai mică decât necesarul ar fi de majorat, la 

aceasta se adaugă costurile municipalității cu investiția în reabilitarea sistemului de 

termoficare, etapa I și etapa a II. 

Adunând aceste trei categorii, să spunem, sau aceste trei tipuri de ajutoare se 

observă cu ușuriță că nu depășim prevederile schemei de ajutor de stat care prevede 

că anual acestea să nu depășească 15 milioane de euro. Nu ajungem nici pe departe la 

asemenea sume...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Îmi cer scuze că intervin, din nou, 

doamna Grosu. Vorbim de două ajutoare de stat distincte. Deci, vreau să nu se facă 

confuzie între majorarea de capital social și subvenția pentru energie termică. Deci 

vorbim de două lucruri distincte și, sincer, ... ” 

Doamna Carmen Daniela Grosu – Director Economic Primăria 

Municipiului Focșani: „V-am spus foarte clar...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Vă rog să mă lăsați să termin. Vă rog să 

faceți corespondență cu Consiliul Concurenței și să ne asigurați că majorarea de 

capital social este ajutorul de stat pe care îl putem da. Că este avizat...” 

Doamna Carmen Daniela Grosu – Director Economic Primăria 

Municipiului Focșani: „V-am menționat foarte clar că Ordinul  nr. 1121 se referă...” 
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Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Corina să 

știți că nu putem vorbi...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Păi da. Dar să mă lase să termin. Se 

referă la subvenția pentru energie termică. Aia este altceva. Majorarea de capital 

social este un ajutor de stat, acesta trebuie avizat.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Grosu vă 

rog...” 

Doamna Carmen Daniela Grosu – Director Economic Primăria 

Municipiului Focșani: „V-am spus foarte clar, Ordinul nr. 1121 prevede mai multe 

categorii de ajutoare. Primul este subvenția, după aceea este pierderea indusă de 

prestarea serviciului și aici includem această majorare de capital și în al treilea rând 

sunt investițiile făcute de municipalitate pentru rețeaua de energie termică utilizată de 

operator. Deci toate cele trei sunt cuprinse în schema de ajutor de stat aprobată prin 

Ordinul 1121 coroborat cu Ordinul 3325.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Doamna Grosu, ca să fim liniștiți, să 

dormim liniștiți, nu vreți să facem o corespondență cu Consiliul Concurenței și să ne 

prezentați răspunsul din partea Consiliului Concurenței? De ce trebuie să ne repetați 

niște Ordine și HG-uri, care după părerea mea nu acoperă speța.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Grosu vă 

rog...” 

Doamna Carmen Daniela Grosu – Director Economic Primăria 

Municipiului Focșani:  „Cred că nu ați citit, că altfel ați fi văzut că acoperă întreaga 

speță comunicată, sunt cele trei puncte care se referă...” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Doamna Grosu, dacă refuzați să faceți 

această corespondență cu Consiliul Concurenței, eu am să sesizez Consiliul 

Concurenței. 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Atanasiu 

am rugămintea să vorbim pe rând, doamna Grosu nu a terminat. 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Am înțeles. Mă scuzați.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Vă rog frumos, că 

altfel nu se înțelege nimic, Doamna Grosu, vă rog.” 

Doamna Carmen Daniela Grosu – Director Economic Primăria 

Municipiului Focșani:  Analiza compensației se referă la plățile anuale și la 

ajutoarele anuale care se fac și care au fost monitorizate, inclusiv autoritatea de 

management a proiectului de termoficare, suntem  în a 3-a etapă a proiectului și avem 

raportări anuale cu privire la ajutorul de stat iar, tot anual, ba chiar și trimestrial se 

fac raportări la Ministerul Lucrărilor Publice tocmai pentru aceste servicii publice.  

De asemenea, tot anual raportăm la Consiliul Concurenței aceste valori până la 

31 martie a anului următor pentru anul anterior. Mai mult de atât nu știu ce aș 

putea...” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Tătaru vă 

rog.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc domnule președinte. Eu 

încă mai aștept răspunsul din partea unui lider de la PNL cu privire la procesul-verbal 

din data de 17 decembrie 2020 prin care nu v-ați argumentat abținerea de la vot cu 

privire la acest proiect. Mulțumesc.”  
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Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Dacă mă întrebați 

pe mine personal, să știți că nu trebuie să argumentăm o abținere de la un vot.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Păi mă interesează, pentru că noi ne-

am argumentat abținerea data trecută și am dori și din partea dumneavoastră aceeași 

argumentare.”  

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Cu cea mai mare 

plăcere, argumentarea va fi făcută în particular.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc pentru răspuns și, o 

altă întrebare. Dacă este cineva din partea ENET, să ne pună la dispoziție, 

suplimentar față de ce a cerut colega mea, o listă cu datornicii sau companiile care 

datorează sume mari ENET-ului?” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Dacă este cineva 

în sală de la ENET... dacă puteți răspunde domnule Vișan? Vă rog cu microfonul, ca 

să se audă și la colegii din on-line. Mulțumesc.” 

Domnul Vișan Mariean – S.C. ENET SA Focșani: „Este trecută în evidența 

de la prima ședință AGA în care s-a aprobat această listă. Am să o pot prezenta 

ulterior. ” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Tătaru, 

vă rog continuați..” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Și încă nu am aflat când se va pune la 

dispoziție planul de restructurare, să știm și noi cum va fi reorganizată societatea în 

viitor.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Dacă poate 

răspunde cineva la această întrebare? Dacă nu, dacă mai sunt alte discuții? Îi trimiteți 

dumneavoastră pe e-mail ceva doamnei Tătaru?” 

Domnul Vișan Mariean – S.C. ENET SA Focșani: „Este o hotărâre 

judecătorească în care comisia de analiză, până acum formată din 3 membri, acum se 

va forma din 5 membri. În momentul când se va constitui această comisie atunci se 

va propune și planul de reorganizare de către această comisie. 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Dacă mai sunt alte 

discuții pe marginea acestui proiect? Da, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc domnule președinte. Aș dori să 

adresez o întrebare domnului Primar. Știu că există o persoană, actualmente în 

conducerea ENET care a fost condamnată pentru corupție și aș vrea să vă întreb dacă 

rămâne în continuare pe acestă funcție? 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Domnule Primar, 

vă rog.” 

Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu este o 

condamnare definitivă.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Dacă mai sunt 

discuții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Doamna Atanasiu? ” 

Doamna consilier Corina Atanasiu: „Mă abțin.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Doamna Dimitriu?  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei:„Doamna Drumea?” 
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Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneiu-Dumitru Gheoca: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru”. 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Domnul Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Pentru” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mă abțin.” 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Cineva 

împotrivă?” 

Cu 18 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri: Gongu 

Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina 

Mirela, Nedelcu Mihai,  Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitru Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

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

Cristian și două abțineri din partea doamnelor consilieri: Atanasiu Corina și Tătaru 

Alexandra, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 413 

 

Președintele de ședință domnul Liviu-George Macovei: „Trecem la 

proiectul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în 

desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A. în anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Am să fac eu una. La articolul 

nr. 1, la punctul nr. 11 aș vrea să schimbăm din prețul cu TVA de 4,451 în 4,45. 

Facem cu 2 zecimale. Dacă mai sunt alte discuții? Aș mai face o completare dacă 

colegii noștrii nu vin cu amendamente aș propune, dacă sunteți de acord, contractele 

de închiriere să fie făcute pe minim un an, dar pe maxim 2 ani de zile. 

Nu știu mai veniți și cu alte propuneri eu aici zic că ar trebui să discutăm și 

marja maxima a acestui contract. Art . 3 da... la art (1) am terminat.”  

Președintele de ședință domnul Macovei Liviu George: ”Domnul Dumitru, 

vă rog.”  

  Domnul consilier Victor Dumitru: ”Chiar dacă suntem cumva în 

contradictoriu propun pe maxim 1 an de zile contractele de închiriere.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă îmi permiteți ... așa cum am 

mai spus-o cu alte ocazii știm că le creează agenților economici care își desfășoară 

activitatea în mod permanent în cadrul pieții mari probleme și să vă dau și exemple: 

În primul rând organizarea de licitații se face în luna decembrie, luna în care agenții 

economici sunt preocupați cu un volum mare de vânzări în preajma sărbătorilor de 

iarnă. Pe de altă parte la fiecare licitație sunt obligați să se înscrie și să-și 
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achiziționeze un caiet de sarcini și pe de altă parte trebuie să anuleze punctul de lucru 

înregistrat la Oficiul Comerțului și să înregistreze un nou punct de lucru dacă au 

obținut un nou punct de lucru, altul decât cel în care își desfășurau activitatea, e clar 

că trebuie să facă această procedură, această schimbare a punctelor de lucru la 

Registrul Comerțului. De aceea cred că ar trebui să venim în sprijinul lor și să facem 

o propunere în sensul acesta mai ales boxele de carne, lactate și să le dăm 

posibilitatea celor de la Administrația Piețelor să încheie un contract pe minim 1 an 

de zile cu posibilitatea de prelungire în anumite condiții. Dacă își îndeplinesc toate 

obligațiile din contractele de închiriere... aceasta a fost gândirea la momentul 

respectiv. Vă reamintesc că această solicitare vine din partea agenților economici 

care își desfașoară activitatea în Piața Moldovei, în celelalte piețe nu sunt probleme. 

Dar pentru Piața Moldovei și pentru Piața Sud ar trebui să le dăm posibilitatea celor 

din Consiliul de Administrație să decidă dumnealor perioada, dar să nu fie mai mică 

de 1 an de zile. Nu mi se pare normal ca un agent economic să închirieze un număr 

de 20, 30 mese pe care ulterior să le subînchirieze pe 1 an sau 2 ani de zile. Astfel le 

dăm posibilitatea producătorilor agricoli să vină în Piață să găsească o masă într-o 

zonă cu vad comercial. Deoarece mesele amplasate într-o zonă cu vad comercial sunt 

acaparate de către acești comercianți. Pentru că aici este problema, ei nu sunt 

producători agricoli. Administrația Piețelor se adresează producătorilor agricoli nu 

comercianților să-și vândă produsele. Comasăm doar în interiorul piețelor unde am 

văzut că nimeni nu vrea să vină. Vom fi la mâna acestor samsari care vor să vândă 

producția pe nimic și care în loc să ne vândă nouă cetățenilor producătorul direct 

produsele obținute. Eu știu că sunt închiriate și câte 15-20 mese în același timp.”  

Președintele de ședință domnul Macovei Liviu George: ”Domnul Nedelcu 

vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Referitor la prima parte cu boxele 

închiriate pe 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire. Propunerea mea ar fi să 

închiriem pe 3 ani deoarece le conferă o stabilitate celor care lucrează acolo, 

deoarece se pot dezvolta fără alte presiuni, documente și fără a participa din nou la o 

altă licitație și să poată să-și dezvolte afacerea.”  

Președintele de ședință domnul Macovei Liviu George: ”Domnul Tănase, 

vă rog.”  

Domnul consilier Tănase Neculai: ”Mulțumesc, deci eu aș fi de acord și cu 3 

și cu 4 ani. Dar în momentul de față este să rămână timp de 1 an deoarece nu am 

încredere în asigurarea transparenței și după ce o să ne clarificăm că există o 

transparență în aceste licitații mărim perioada la 3, 4 ani deoarece acum nu există o 

conducere clară la Administrația Piețelor și pot apărea inadvertențe. Mulțumesc.”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: ”Mulțumesc domnule președinte, se 

justifică orice perioadă maximă fie de 1 an de 3 ani, dar nu văd sensul cât timp putem 

stipula în contract cu posibilitatea de prelungire. Atâta timp cât ei își mențin 

activitatea se face un act adițional de prelungire a contractului.  Dacă boxa se 

reorganizează înseamnă că se eliberează. Nu văd o problemă aici.”  
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Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: ”Nu este așa doamna 

consilier, atâta timp cât Consiliul Local hotărăște ca perioada să fie de 1 an, această 

perioadă nu poate fi depașită. In momentul în care se propune un amendament și se 

propune prelungirea perioadei de închiriere la 1 an sau 2 sau 3 ani asta înseamnă că 

perioada maximă este de 3 ani de zile, comerciantul are obligația să facă dovada că 

este cu plata chiriei și a celorlalte datorii la zi către Administrația Piețelor și se 

încheie un act adițional pentru anul următor. Este vorba despre o perioadă maximă. 

Iar astăzi când discutăm tocmai aici suntem neavând posibilitatea, piața să facă o 

închiriere pe o perioadă mai mare deoarece Consiliul Local i-a limitat în timp.”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: ”Deja domnule secretar formularea 

dumneavoastră sună altfel decât amendamentul propus de domnul Nedelcu sau cel 

propus de grupul PNL. Deci una este să spunem perioada de prelungire cu 

posibilitatea de prelungire și alta este să spui posibilitatea de prelungire pe o perioada 

maximală cu sau fără licitații.”  

Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: ”Art. 3 la care a facut 

referire și domnul președinte și domnul Nedelcu și domnul Tănase are următorul 

conținut: pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în sectoarele 

administrate de către Administrația Piețelor, aceasta va avea obligația de a închiria 

contracte de închiriere pentru o perioadă de minim1 an și maxim 3 ani. Este clar că 

aici suntem.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este bun dacă dumneavoastră 

doriți să stabiliți o perioadă maximă, nu este nicio problemă... dacă vreți să respectăm 

și doleanța agenților economici care își desfășoară în mod permanent activitatea în 

cadrul Sc Administrația Piețelor SA.”  

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”In primul rând nu cred că are vreo 

legătură proiectul pe care îl discutăm cu conducerea actuală, fost sau viitoare, în 

schimb cred că cea mai bună soluție la amendamentul dumneavoastră este minim1 an 

de zile, dar nu mai mult de 3 ani de zile. Așa într-adevăr cum spunea și domnul 

Primar venim în ajutorul comercianților și nu îi mai punem pe drumuri la început de 

an.”  

Domnul consilier Victor Dumitru: ”Aș spune că propunerea domnului 

Primar din punctul dânsului de vedere este ok numai că având în vedere rezultatele 

financiare obținute și pe care domnul Primar ni le-a adus la cunoștința la sfârșitul 

lunii a 10-a sau la trimestrul I în sensul că, Administrația Piețelor cu actuala 

conducere și actualul Consiliu de Administrație este pe pierdere noi ca și Consiliu 

Local nu ne putem permite să împuternicim Consiliul de Administrație la încheierea 

unor contracte pe o perioadă atât de lungă pe 3 ani de zile. In sensul că dacă și-ar fi 

dovedit eficiența, dar managementul este defectuos așa că propunerea mea rămâne în 

continuare pentru maxim 1 an de zile și a fost întărită de către domnul consilier Nicu 

Tănase.”  

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc! Exact cum spuneau 

colegii mei mai devreme, domnul Nicu Tănase și domnul Victor Dumitru, nu cred că 

este niciun inconvenient să rămână maxim 1 an pentru că în timpul acestui an noi, 
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consiliul local, putem interveni cu un alt proiect de hotărâre pentru prelungirea acestei 

perioade. Așa cred că nu cred că nu e un inconvenient, încă o dată, pentru toți piețarii 

noștri, așadar cred că este de bun simț un an până când într-adevăr, la conducerea 

Pieței se va veni cu o conducere fructuoasă și în beneficiul piețarilor. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Da mulțumesc! 

Doamna Tătaru aveți cuvântul!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulțumesc! Să putem împăca cele 

două grupuri cele 2 amendamente, de fapt ar putea fi chiar două, unul să se refere la 

agenții comerciali care închiriază boxe, care e o noțiune diferită față de masă. Masa 

poate fi închiriată minim 1 an cu prelungire maxim, și boxa pe o altă perioadă, nu văd 

de ce ar fi 2 chestiuni comune, de fapt ele pot fi diferite, agentul comercial pe boxă 

este de fapt unul, iar un agent comercial care închiriază mese, așa cum spunea domnul 

Primar, poate să închirieze sau să liciteze 20 de mese  ” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Știam că la mese, 

dacă îmi permiteți, e zilnic sau lunar. Asta e de fapt schimbarea, la mese și proiectul 

de hotărâre cuprinde 2 articole, dacă ne referim la mese – se pot închiria zilnic sau 

lunar, celelalte, cum sunt boxele și celelalte spații se pot face contracte de închiriere 

pe 1 an”.   

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Asta spuneam și eu!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Bun! Deci mesele nu 

se pot închiria pe 1 an de zile! Asta vroiam să spun!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru:  ”Și la ce făcea referire Domnul 

Primar?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnul făcea 

referire la celelalte spații comerciale, dar nu mese!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Păi nu s-a referit la spații comerciale, 

s-a referit la ...” 

 Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”..la boxe !” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”...s-a referit la 15 – 20 de mese, așa 

parcă a aspus Domnul Primar!” 

 Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă rog domnule 

Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă vă uitați și citiți cu atenție 

Art. 2, la art. 2 sunt tarife pentru închirierea pe o perioadă mai lungă de timp, prin 

licitație publică, doar a unor spații, nu a meselor, mesele nu vor fi închiriate pe o 

perioadă mai lungă de 1 lună de zile! Deci avem așa – boxele de carne, boxele de 

pește, boxele vedere la stradă piața Moldovei, spații comerciale modul tip B Piața 

Moldovei, teren în vederea amplasării de rulouri, spații comerciale tip butic, teren în 

vederea amplasării de construcții provizorii Piața Moldovei,  teren în vederea 

amplasării de rulouri, căsuțe din lemn din Piața Moldovei pe sector acoperit, teren în 

vederea amplasării de construcții provizorii Piața Obor, Piața Sud, Piața Bahne, Piața 

Gară, chioșc structură metalică Piața Sud, tonetă metalică Piața Obor și teren special 

amenajat Piața Obor pentru comercializare de cherestea, lemn  și mobilier deci nu 

apar mesele în acest articol!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Ok! Înseamnă că am înțeles eu greșit! 

E în regulă! Mulțumesc!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De aceea spun, că pentru aceștia ar 

trebui, pentru că ei își desfășoară oricum activitatea și sunt unii care au amplasate 

construcțiile proprii pe niște terenuri și ei an de an trebuie să își reînnoiască contractul 

de închiriere ceea ce mi se pare o inepție, că ce facem? îi spunem agentului economic 

domnule ia-ți chioșcul de aici și mută-te 2 metri mai încolo că a venit altcineva ? 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Sau lada frigorifică!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu vorbim de lada frigorifică, 

vorbim de chioșcuri metalice amplasate pe anumite zone din Piața Moldovei, din 

Piața Obor și din Piața Sud!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Fac mențiunea că a 

intrat și domnul Nistoroiu și dau cuvântul domnului Costea” 

Domnul consilier Ionel Costea: ”Bună ziua domnule Președinte, stimați 

colegi am o întrebare pentru domnul Primar, am discutat că se va elibera trotuarul din 

jurul pieței, numeroși cetățeni aduc sesizări zilnic, mai ales în această perioadă de 

iarnă! Că e o mizerie de nedescris! În acest moment  pot intra cu toții în Piață, ați 

văzut că sunt tarabe libere, țipau că nu au voie în interior, acum au voie dar se ocupă 

în continuare trotuarul! Haideți să încercăm să luăm câteva măsuri în sprijinul 

cetățenilor! Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Voi discuta la proxima ședință a 

Consiliului De Administrație a societății Administrația Piețelor Focșani S.A. și 

această propunere și să vedem ce decizie se va lua în cadrul acestui Consiliu de 

Administrație, pentru că, repet, noi nu putem de aici, din Consiliul Local, să facem o 

…să le impunem anumite restricții! Dumnealor au un teren pe care îl au în 

administrare și pe care îl utilizează așa cum stabilește Consiliul de Administrație! dar 

dacă dumneavoastră propuneți o asemenea hotărâre, risc cu un proiect de hotărâre, îl 

discutăm, îl analizăm în cadrul Consiliului Local și Consiliul Local poate să 

stabilească și acest lucru - să restricționăm sau mai bine spus să delimităm spațiile ce 

pot fi utilizate pentru amplasarea tarabelor, a meselor sau a altor construcții provizorii 

de către această societate comerciale.  

Domnul consilier Ionel Costea: ”Trotuarul nu este al lor!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ba da! Este dat în administrarea 

Societății!”  

Domnul consilier Ionel Costea: ”De către cine?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De către Consiliul Local, de către 

Primărie!” 

Domnul consilier Ionel Costea: ”Deci noi îl putem restitui cetățenilor, da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu să îl restituim cetățenilor, ci 

putem să limităm suprafața dată spre administrare Societății Administrația Piețelor 

S.A. și prin această limitare ei practic nu mai pot utiliza acel teren și terenul revine în 

domeniul public sau privat, nu știu, în domeniul public al UAT Focșani!” 

Domnul consilier Ionel Costea: ”Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cu plăcere!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Mulțumim! Domnul 

Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc domnule Președinte! Sunt 

două chestiuni aici! Am înțeles de la Domnul Primar că 1 an de zile cu posibilitatea 
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de prelungire ca să nu mai fie probleme și a discutat cu cei care sunt în cauză. Dacă s-

au înțeles și dacă aceasta este dorința celor de la Piață, atunci lucrurile sunt în regulă! 

Dar eu vroiam să intervin pentru că, colegii mei de la PNL au făcut niște acuzații total 

nefondate în ceea ce constă capacitatea Consiliului de Administrație de a conduce 

această Piață. Să nu uitați domnilor consilieri că în 2019 au venit 2 miliarde la 

Primărie și că dacă pandemia asta a căzut pe toată țara asta și pe tot globul ăsta ca un 

trăsnet și că ei sunt în imposibilitatea de a fi performanți, nu este datorită incapacității 

lor ci datorită acestei pandemii. Vă rog frumos să nu mai fiți ipocriți și știe toată 

lumea că dumneavoastră doriți, în mod normal, să vă puneți un om acolo, nu că n-ar 

fi performanți cei din Consiliu de Administrație, ci  doar că vă doriți cu disperare și 

agățați cu dinții să vă puneți oameni acolo! Nu există că nu sunt performanți cei care 

sunt în grupul...cei care sunt propuși de PSD ci doar că vă doriți lucrul ăsta și atunci 

căutați prin orice alt mijloc să denigrați acest Consiliu de Administrație! Vă 

mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Mulțumesc domnule 

Nedelcu, domnule Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Mulțumesc! Am ascultat ceea ce a spus 

domnul consilier Nedelcu, eu vreau să vă spun că eu nu am văzut în Piață mese goale! 

Cu toată pandemia asta, nu se poate spune că nu s-a ocuat spațiul! Doi – domnule 

consilier, cifrele vorbesc, deci nu vorbim așa pe …că ni se pare, cifrele vorbesc! În 

momentul de față, nu noi ca și consilieri, cetățenii Municipiului Focșani, nu au 

încredere în ceea ce se întâmplă în Piață! Acolo Piața este asemuită cu niște chestiuni 

care nu sunt în regulă! M-ați înțeles? Deci repet, putem să facem contracte și pe 2 ani 

și pe 3 ani și pe 5 ani, dar mai întâi să se clarifice Consiliul de Administrație, 

conducerea Pieței și apoi să se facă contracte, nu e nicio problemă! La ora actuală 

cetățenii nu au încredere în actuala conducere! Deci nu mă refer la consilieri, repet, 

mă refer la cetățeni, o grămadă de cetățeni sunt foarte nemulțumiți! Deci dacă aș 

spune cum se crede că este Piața ați spune că aș face niște afirmații pentru care poate 

nu am probe! Sunt afirmații foarte dure la ceea ce se întâmplă în Piață și nu vrem să 

perpetuăm acest lucru măcar ca imagine în primă fază!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Am și eu ceva de 

completat, dacă îmi permiteți, am citit cu atenție raportul făcut de compartimentul de 

specialitate și domnule Nedelcu vă citez un fracment din acest raport cu atenție – în 

conformitate cu prevederile art. 18 punctul 1 lit e din actul constitutiv al consiliului de 

administrație al Societății Administrația Piețelor SA aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 250/2010 Consiliul de Admisnistrație are ca atribuție 

promovarea de studii și propuneri privind stabilirea tarifelor pe care le înaintează 

autorității competente. Nu prea am înțeles în acești 4 ani, eu nu am fost consilier și 

mă scuzați, de studii făcute pe ce înseamnă partea de venituri ale Pieței. Și aș vrea, 

când spun partea de venituri, mă refer dacă vrem să facem un studiu într-adevăr eu v-

aș propune 2 lucruri, de fapt unul. Primul aș vrea ca în 2021 să facem o dezbatere 

publică în legătură cu Piața, lunar, cum am mai făcut-o acum 3 săptămâni daca bine 

îmi amintesc, care eu zic că a fost constructivă în primă fază, din păcate nu toți 

consilierii au venit la acea dezbatere publică, și doi, cred că trebuie să sugerăm 

Consiliului de Administrație să facă o evidență mai amănunțită a modalității de 

încasări la Piață, mă refer pe sectoare, mă refer pe mese, astfel încât să putem să ne 
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dăm seama pe final de an, cum am și spus de fapt acum o lună de zile, dacă este 

eficientă organizarea Pieței. Cred că de aici trebuie să plecăm. Nu avem informațiile 

necesare, nu sunt la noi, sunt convins, sunt la Consiliul Administrație și la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani. Această analiză, nu cred că suntem în măsură să 

analizăm foarte exact nivelul de performanță dacă nu avem niște date foarte exacte. 

Mulțumesc! Dacă mai are cineva de completat ceva? Vă rog, da domnule Nedelcu!”   

Domnul consilier Mihai Nedelcu „sunt de acord cu dumneavoastră să facem o 

evaluare, la o lună, la două. În primul rând când dorim să facem chestia asta trebuie 

să ne și spuneți pentru că eu nu am știut de lucrul acesta și aș fi venit.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „au fost 

invitațiile transmise la toți consilierii, s-a discutat foarte clar. Depinde cine citește 

mail-urile sau nu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „posibil, primesc mii de mail-uri pe zi, nu 

pot să stau să mă uit pe toate, dar se putea pe what’s app sau se puteau face altfel să 

putem lua la cunoștință. Putem face lucrul acesta. Nu trebuie să aruncăm cu noroi 

acum în Administrația Piețelor pentru că noi nu am făcut lucrul acesta sau pentru că 

noi nu suntem elucidați. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să recapitulăm puțin, 

da. Sunt 2 amendamente: să rămână 1 an de zile, maxim 1 an de zile amendamentul   

d-lui Victor Dumitru, d-nule Nedelcu îl faceți dumneavoastră? Nu. Alt amendament 

din tot ce s-a discutat aici mai avem?” 

Domnul consilier Marius Iorga „l-ați făcut dumneavoastră, 1 cu 2.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă d-nul Primar, cum am spus, a vorbit 

cu cei de la Piață și au căzut de acord asupra unui lucru și este normal așa și e dorința 

lor, atunci nu este nici un fel de problemă. Eu am vrut să protejez pe cei care au 

boxele ca să nu fie evacuați sau să nu participe, să li se pună taxe în plus, din cauza 

aceasta am vrut să-i protejez de aceea am spus 3 ani.” 

Domnul consilier Marius Iorga „scuzați-mă că intervin, 1 an cu posibilitatea 

de prelungire, nu?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „așa este proiectul nu? Minim 

1 an, cu posibilitatea de prelungire, așa avem proiect în formă inițială. D-nul Victor 

Dumitru a spus 1 an și atât, adică la fel ca până acum, maxim 1 an. 

Domnul consilier Marius Iorga „măcar să le dăm posibilitatea de prelungire, 

au acest drept să știți.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „avem posibilitatea să votăm 

proiectul așa cum este sau să votăm și amendamentul d-nului Dumitru Victor. Dacă 

mai aveți un alt amendament?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „nu cred că se poate reduce dreptul 

cuiva să nu prelungescă contractul, este de bun simț această formulare. Posibilitate de 

prelungire.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Tătaru vă reamintesc că 

până în anul 2020 contractele au fost încheiate pe 1 an de zile și atât.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „strict?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „strict 1 an. Și licitațiile de noi 

spații erau făcute în luna decembrie. Ce cuprinde nou acest proiect, este cu 

posibilitatea de prelungire. Eu acum întreb...” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru „din câte îmi amintesc și la dezbatere   

ne-am pus de acord să introducem această posibilitate de prelungire, așa îmi amintesc 

de la dezbaterea pe care am făcut-o cu ...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „au fost mai multe discuții 

într-adevăr, mai multe propuneri. Eu sunt în postura de a supune la vot 

amendamentele făcute de colegii noștri. 

Se supune la vot amendamentul făcut de d-nul Victor Dumitru, să facem 

contracte pe 1 an de zile, să rămână așa cum a fost și până acum, maxim 1 an de 

zile.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă atrag 

atenția că votând această formulă cu maxim 1 an de zile, o să mutăm practic 

momentul organizării licitațiilor din decembrie în ianuarie, da? Și iarăși va fi o 

problemă legată de modul de organizare a Pieței, pentru că ..., cum considerați 

dumneavoastră. Mulțumesc.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 11 voturi „pentru” ale d-nelor 

și d-nilor consilieri Costel Bîrsan, Ionel Costea, Ana-Maria Dimitriu, Alina Drumea, 

Victor Dumitru, Corneliu Gheoca, Liviu Macovei, Livia Marcu, Neculai Tănase, 

Alexandra Tătaru, Cristian Zîrnă, 6 voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri 

Corina Atanasiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Aurel Șelaru și 4 voturi „împotrivă” a d-nilor consilieri Emanuel Gongu, Marius 

Iorga, Alexandru Nistoroiu și Daniel Ungureanu. 

Se supune la vot amendamentul cu schimbarea de la articolul... cele 3 

zecimale, făcut de mine, se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” a d-lui 

consilier Aurel Șelaru, d-na consilier Livia Marcu nu participă la vot, fiind iesită din 

sală. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, d-na consilier Livia Marcu nu participă la vot, fiind iesită din sală, devenind 

hotărârea nr.414 

 

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

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

sumei de 8 mii lei pentru premierea gimnastelor Ana Maria Bărbosu și 

Trestianu Iulia Florentina, care au obținut rezultate excepțioanle la 

Campionatul European de Gimnastică junioare de la Mersin în Turcia, în 

perioada 17-20 decembrie 2020, precum și a antrenorilor acestora Daniela 

Trandafir și Cezar Stoica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

permiteți d-nule președinte. Am avut o bucurie extraordinară să vedem că munca atât 

a acestor două sportive, cât și a antrenorilor a fost încununată de succes și au obținut 

rezultate extraordinare la Campionatul European de Gimnastică junioare și cred că 

merită din tot sufletul meu, o spun cu toată tăria, că merită aceste gimnaste și 

antrenorii acestora să fie premiați de noi pentru că așa cum am spus de fiecare dată, 

eu cel puțin așa îmi doresc să susținem performanța indiferent de domeniul în care se 

realizează pentru că atunci când urcă pe podium, cântă Imnul României, se arborează 

tricolorul, pe care unii nu vor să-l dăm la copii, dar iată că sunt bucuros că avem 
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asemenea copii inimoși, ambițioși și care ne fac cinste, atât nouă, ca municipiu, cât și 

tării întregi și de aceea cred că merită  cu prisosință aceste premii. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „am și eu o nelămurire vis-a-vis de 

împărțirea acestor bani, 8 mii de lei, pentru că nu este specificat nicăieri cum se 

împart. Se împart în mod egal? Unde scrie?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „alin. 1, 2, 3, 4, art. 1, vă rog 

scrie detaliat.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: ”Mulțumesc, domnule 

președinte! Aș mai aduce așa să spunem, pe lângă performanța acestor copii 

minunați, pe care-i avem și doamna Trandafir a fost arbitru la acest Turneu  și cred că 

ne-a făcut și dumneaei cinste, nu numai pentru pregătirea copiilor, dar și pentru că a 

făcut parte din această Comisie de arbitraj  și cred că merită din plin această 

premiere. Este o imagine pe care o ducem mai departe în Europa și nu numai pe plan 

național. Pe viitor aș propune domnului Primar și domnului director de la CSM 

Focșani să înființăm  și o secție de gimnastică, pentru că în organigramă nu avem 

acest lucru și nu aș dori să pierdem  acești copii minunați pe care-i avem, să le dăm o 

continuitate și la seniori, nu numai la juniori. Pe lângă acest lucru, tot ceea ce se 

întâmplă și ce copii și ce sportivi avem și-i creștem, ați văzut că am susținut  

întotdeauna o mărire a bugetului către Clubul Sportiv Municipal, dacă tot investim 

acești bani către juniori, copii, să le dăm posibilitatea să activeze și la nivelul de 

seniori în cadrul Clubului nostru, să ne reprezinte Municipiul Focșani. Vă 

mulțumesc!”   

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Da, domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc! Aș vrea să spun că susțin 

inițiativa domnului Mocanu, de a înființa o secție de gimnastică, mai ales că aici la 

noi există o tradiție în acest sens. Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Din fericire, cred că aceste 

rezultate ne obligă pe toți să luăm în considerare o dezvoltarea a acestui sport  și nu 

mă refer doar la a da premii, ci a aloca bani pentru dezvoltarea de săli și pentru 

gimnastică, nu este de ajuns să, domnule Gheoca, vă rog să închideți microfonul! Este 

important să investim în sport, dar și în infrastructură și cred că următorii 4 ani, pe cât 

avem noi mandat acum, este important să ne gândim și la acest aspect, să investim în 

sporturi în care avem rezultate sau la care avem rezultate și s-a dovedit, gimnastica 

este una dintre ele și nu numai, după cum prea bine știți. Vă mulțumesc! Dacă mai 

sunt discuții? Haideți să și votăm proiectul numărul 3.” 

Se supune la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 21 

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

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

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Bîrsan Costel, 

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

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

Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, devenind hotărârea nr.415 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Ordinea de zi a fost epuizată. 

Vă doresc un An bun, fructuos și să ne mai vedem cred că la anul! Cred că nu mai 

avem surprize din partea domnului Primar sau să ne cheme până pe 31.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Da, vă rog, domnule 

Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulțumesc, doamnelor și 

domnilor consilieri, pentru că iată în sfârșit s-a ajuns la un consens pentru 2 proiecte 

destul de importante pentru municipalitate. Și dacă tot suntem la final de an, 

mulțumesc și foștilor consilieri locali și actualilor consilieri locali pentru colaborare și 

sper eu ca anul 2021 să fie un an cu o colaborare foarte bună! Sper să avem și 

viceprimari până la urmă, chiar dacă unii gândesc, că eu fac parti-pris-uri. Nu, eu nu 

fac parti-pris-uri cu nimeni și nici nu fac aranjamente cu nimeni, politice. Eu am spus 

că am o deviză a mea ”Mai multă muncă și mai puțină politică”. Însă, vreau să vă 

consult într-o altă, dacă tot suntem  în această formulă, pentru a putea să știm și noi 

cum ne organizăm. Pe data, noi putem organiza ședința ordinară pentru luna ianuarie, 

în ultima joi, pe data de 28. Însă,  vreau, după acum, să vă anunț  că am demarat 

procedurile prin care aș vrea să vă propun dumneavoastră, să fiți de acord, să acordăm 

distincția de Cetățean de Onoare, tuturor medicilor și personalului  care funcționează, 

care lucrează și care se luptă, ca într-un război continuu, în Secția de Infecțioase, 

pentru că sincer vă spun, am avut ocazia  să-i văd cum se zbat și cum se sacrifică 

pentru sănătatea fiecărui pacient și cum suferă când pierd câte un pacient și credeți-

mă, că eu aș vrea să fac această propunere de a-i desemna ca Cetățeni de Onoare ai 

Municipiului și aș vrea ca premierea s-o facem într-un cadru festiv, respectând 

condițiile impuse de situația pandemică, în ziua de 24 ianuarie, când avem oricum o 

zi importantă a Municipalității și pentru acest lucru v-aș propune ca această ședință 

din luna ianuarie, ședința ordinară din luna ianuarie să nu fie pe data de 28, să fie pe 

data de 21, ca să avem timp, în eventualitatea în care se aprobă această propunere, pe 

data de 24 să vă invit și să participăm împreună și împreună cu medicii care vor putea  

fi prezenți și celelalte cadre medicale, asistenți  ș.a.m.d., care vor putea fi prezenți la 

acea dată, pentru că ei sunt, v-am spus în flux continuu acolo. Nu au avut Sărbători, 

nu au avut niciodată liniște și acum știu că sunt foarte multe situații în care nu au 

locuri la ATI și de aceea vă cer permisiunea, dacă sunteți de acord, să organizăm  

ședința pe data de 21 ianuarie, nu pe data de 28, pentru ca să putem discuta cu, colegii 

din Aparatul de specialitate, să organizeze deja și să elaboreze proiectele de hotărâre 

astfel încât să putem face convocarea în termenul legal, undeva pe 14, 15 ianuarie, să 

facem deja convocarea, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Doamna Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Da, îmi cer scuze că intervin. Suntem 

de acord cu această festivitate, de 24 ianuarie, să includem și gimnastele tot atunci, 

asta pe de o parte, pe de altă parte, domnule Primar, vă rugăm să refaceți apelul către 

populație, pentru vaccinarea, pentru că n-aș vrea să vă stric ziua și nici sfârșitul de an, 

tocmai a murit colegul nostru, Adrian Apostol, de la PLUS, de COVID. 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Este o veste….” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumnezeu să-l ierte!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Dumnezeu să-l ierte!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Tocmai am fost anunțată că a murit  

de COVID! Era intubat de 3 săptămâni!” 

Domnul consilier Mariu Iorga: ”Ești sigură?” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Da, am fost anunțată acum de presă.” 

Domnul consilier Mariu Iorga: ”Ferească Dumnezeu! Dumnezeu să-l ierte! 

N-am cuvinte!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Noi, după cum știți, am făcut acest 

apel, zilnic, prin stația de alarmare. Apropo de stația de alarmare, va trebui să facem o 

analiză, pentru că sunt anumite zone neacoperite din oraș. Va trebui să facem o 

extindere a acestui sistem astfel încât toți cetățenii să poată fi informați prin acest, 

prin această modalitate. Da, o să repetăm aceste apeluri, fără doar și poate. Eu 

întotdeauna ma fost ”pentru” a lua toate măsurile posibile, dar și cele imposibile, 

pentru a evita această infectare și această răspândire cu acest nenorocit, răspândirea 

acestui nenorocit de virus. Iar pentru vaccinare, sigur eu voi fi primul care, în 

momentul în care se poate, vreau să mă duc, să mă vaccinez, indiferent de ce se spune 

și ce interese sunt ș.a.m.d.p., dar va trebui totodată, să găsim soluția. Am înțeles că, 

deocamdată, dozele care au venit în țară sunt destinate cu precădere, cadrelor 

medicale. Ulterior când vor apărea și pentru noi, pentru ceilalți din, ceilalți membri ai 

acestei țări, fără probleme, voi face un apel să ne vaccinăm, pentru că doar așa cred că 

este singura modalitate de a scăpa de această nenorocită pandemie. Ce să spun, 

propun un moment de reculegere în memoria celui care a fost Adrian Apostol!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Da, vă rog !” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulțumesc! Dumnezeu să-l 

ierte!”  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: ”Mulțumesc! Revenim cu 

propunerea domnului Primar, de a face ședința pe 21, da, suntem de acord? Da, bun, 

rămâne în principiu pe 21. Declar ședința închisă! Cu această ocazie vă mulțumesc 

mult că m-ați suportat!” 
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