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               R O M A N I A       
         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI          

          CONSILIUL LOCAL         
                            

    

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

din 29 mai 2020 

  

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, 

din bdul. Unirii nr. 36, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

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

agricultură; 

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

agricultură; 

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

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

 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor; 

 d-na Mirela  Bernovici – Șef serviciu Direcţia de Asistenţă Socială Focşani; 

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

 d-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA; 

 d-na Anişoara Piţu – Director Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia; 

 d-nul Constantin Ioniţă –  Poliția Locală; 

 d-nul Dan Braşov – inspector Direcția managementul investițiilor și proiectelor; 

 d-na Emanuela Botezatu–inspector Compartiment Transport urban; 

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

 d-nul Marius Lică  Manoliu – inspector Direcția relaţii interne şi intenaţionale; 

 d-nul Nicolae Georgian – Șef serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – consilier; 
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 d-na Oana Amăriuţei – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 d-na Carmen Cherciu – Şef Serviciu Starea civilă ; 

 preot Florentin Răuţă 

 

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

Focșani: 

1. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta 

Cuvioasa Parascheva – Noua Catedrală Focșani”;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Apostoli 

Petru și Pavel;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Ierarh 

Teodosie;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire – 

Castelul de apă;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării încadrării Ateneului Popular 

„Maior Gheorghe Pastia” Focșani din așezământ cultural în instituție de spectacole;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum 

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

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Parc 

Nicolae Bălcescu situat în municipiul Focșani, str. Republicii”;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiții: „Racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare a 

imobilului din str. Slt. Gheorghe Potop nr. 15 Focșani”;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a III-a”; 

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii  Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 517/2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici faza Proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de 

investiții: ”Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei municipiului 

Focșani” cu modificările și completările ulterioare;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020; 

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al 

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

excedentului bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului buget a anului 

precedent;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor al Municipiului Focșani;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 

Municipiul Focșani și Serviciul de Telecomunicații Speciale, privind realizarea în 

comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de 

tehnologia informației și de comunicații;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării Cărții funciare nr. 52597 aferentă 

imobilului teren situat în Municipiul Focșani, str. Antrepozite, Tarla 15, parcela 891;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 4,12 mp situat în Focșani, str. Mărăști nr. 3, bl. 3, 

adiacent spațiului cu destinația de birou, aparținând domeniului privat al 

municipiului Focșani, în favoarea domnului Radu Gheorghe;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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17. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din HCL nr. 5/2018 privind 

aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiului medical în suprafață totală de 

182,71 mp, situat la parterul imobilului situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, precum 

și a cotei indivize de 70,61 mp din spațiul în folosință comună, către S.C. AMM 

MED STAR S.R.L.;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

număr de 7 spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate 

în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

Focșani, către domnul Marian Oprișan;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 8, înscris în CF 51903-C1-U45 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U21 UAT Focșani către domnii Goia 

Cristian Iulian și Goia Mariana;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

Marin Laurențiu Daniel și Marin Claudia;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

Șelaru Aurel și Șelaru Lavinia;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în 

Focșani, str. Fulger nr. 4, ap. 17, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, în locuință de serviciu și repartizarea acesteia domnului Rusu Florin Aurel;  

    Inițiatori, consilieri locali Radu Nițu, Lupu Cătălina 
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24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

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

privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai 

Petruț, Ungureanu Daniel 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare 

a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local 

nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020; 

  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană  deschide ședința ordinară 

din data de 29.05.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 361/22.05.2020, 

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

„Constat că absentează domnul consilier Filimon Ionuţ, despre care domnii 

consilieri îmi spun că nu ştiu motivul absenţei acestuia. Dl. Filimon Ionuţ, dacă nu este 

în sală înseamnă că este absent. 20 de consilieri locali prezenţi, apreciez că este 

îndeplinită condiţia prevăzută de art. 137, alin.1 din Codul Admnistrativ, aprobat prin 

OUG nr.57. O să vă rog să vă pronunţaţi cu privire la procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din 30.04.2020, şedinţă ce s-a desfăşurat în format online. Dacă sunt observaţii 

pe marginea celor consemnate, dacă nu sunt, supun la vot acest proces-verbal.” 

 

Se supune la vot procesul-verbal din data de 30.04.2020 şi se aprobă cu 20 voturi 

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

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

Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Alina 

Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Bîrsan Costel. 
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Vă mulţumesc pentru 

încrederea pentru acest material. Sunt 20 de voturi ale consilierilor prezenţi, se duc 

către acest proces-verbal. Vă mulţumesc şi dau cuvântul în continuare domnului 

preşedinte de şedinţă pentru a prezenta ordinea de zi.” 

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

secretar! Bună ziua, domnule Primar, doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi! 

Începem şedinţa ordinară de astăzi. Dacă sunt discuţii? Vă rog, domnule Primar! 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulţumesc domnule preşedinte de şedinţă! 

Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. În completarea ordinii de zi pentru astăzi, 

propun următoarele proiecte: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru acordarea unui 

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă; 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii locaţiilor pentru încheierea 

căsătoriilor în municipiul Focşani; 

 

3. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii şi 

clasificării parcărilor şi locurilor de parcare din municipiul Focşani, cu 

modificările şi completărilor ulterioare; 

 

Vă mulțumesc!” 

 

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

Primar! Dacă sunt şi alte discuţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, nu 

înainte de a supune introducerea celor 3 proiecte.” 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi şi se aprobă cu 18 voturi “pentru” din 

partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, 

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

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Dobre Alin, Corneliu Dumitru 

Gheoca,  Neculai Tănase şi  2 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Ana-Maria Dimitriu.      

 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 18 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Bojoaică Valerica, Dan Buzoi, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

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

Daniel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Dobre Alin, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Neculai Tănase şi  2 voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Ana-Maria Dimitriu.      
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          Se prezintă punctul  1 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva – Noua 

Catedrală Focșani”;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  12 

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

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

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

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

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

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 121. 

 

 

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

acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Apostoli Petru și Pavel;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

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

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

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

devenind hotărârea nr. 122. 

 

 

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

acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Ierarh Teodosie;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

Se supune la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  20 

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

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

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

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

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

devenind hotărârea nr.123. 

 

 

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

acordarea unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire – Castelul de apă;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Se supune la vot proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  20 

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

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

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

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

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

devenind hotărârea nr. 124. 

 

 

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

aprobarea schimbării încadrării Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” 

Focșani din așezământ cultural în instituție de spectacole;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Bună ziua! Voiam să fac o 

precizare la acest proiect şi anume, nu ştiu dacă ştiaţi, dragi colegi, că în anul 1927, în 

data de 29 mai, iar astăzi se împlinesc 93 de ani de la actul de fundaţiune, sub slăvita 

domnie  a MS Ferdinand I. Este vorba despre Ateneul Popular, este practic certificatul 

de naştere al acestui aşezământ cultural şi nu cred că este necesar, domnule Primar, al 

cărui iniţiator sunteţi, al acestui proiect, nu cred că este necesar să schimbăm încadrarea 

Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” . Mai mult, în actul de fundaţiune, spune 

clar că este vorba despre  un aşezământ de cultură naţională, deci nu avem cum să-i 

schimbăm denumirea în instituţie de spectacole. Asta nu înseamnă că spectacole nu se 

pot organiza acolo, cum sunt de altfel şi alte Atenee Populare din ţară şi pot să vă dau 

exemple de la Consiliul Judeţean  Bistriţa Năsăud, intraţi şi vedeţi, regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură Augustin Bena din Alba sau de la 

Dunărea de Jos, de aici de la Galaţi. Aşa că nu cred că este imperios necesar, 

dumneavoastră vă chinuiţi de ceva vreme, de când,  cred că de vreo 2 ani, să schimbaţi 

această încadrare, statutul efectiv al acestui Ateneu şi nu cred că este cazul şi ştiţi foarte 

bine că şi focşanenii au un ......... Mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, în primul rând, dacă îmi permiteţi, 

domnule preşedinte. Mulţumesc! Trebuie să facem o lămurire, în primul rând aveţi 

regulamentele în faţă, îmi spuneţi şi mie în ce bază sunt emise acele regulamente de la 

acele instituţii de cultură pe care le-aţi amintit? Care este temeiul legal? Nu, nu, statutul 

instituţiilor amintite de domnişoara consilier”. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Eu aici nu am….ca să, îmi pare 

rău. Nu sunt aici ca să vă dau eu temeiul legal, ştiţi dumneavoastră foarte bine, 

departamentele de specialitate, domnule Primar. Deci Centrul este, dacă îmi daţi voie, 

de la Centrul de Cultură Alba, spune aşa că “ Centrul este un aşezământ Cultural, 

instituţie public de interes judeţean, cu personalitate juridică”.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, nu, nu, temeiul legal de organizare.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Temeiul legal, instituţia, 

imediat, în conformitate cu prevederile OUG 118/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobate cu modificările şi 

completările ulterioare de legea nr.143/2007. Mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Bun, e opţiunea fiecăruia. Vreau să vă spun 

că această lege de care dumneavoastră aţi pomenit mai devreme, este o lege, un act 

normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor, mai bine zis, 

Caselor de Cultură din mediul rural. Am spus-o şi o repet de fiecare dată. Nu putem, 

eu cel puţin  nu aş accepta faptul că în Municipiul Focşani, Ateneul să funcţioneze ca 

o Casă de Cultură de la ţară. Pe acest regim funcţionează în acest moment Casa de 

Cultură, Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”, eu aşa aş spune, Casa de Cultură 

rurală Ateneul  „Maior Gheorghe Pastia”. Daţi-mi şi mie, vă rog, motivaţia, nu le am 

aici în spate. Deci ce pot eu să vă spun este că noi nu vrem altceva să facem, să 

schimbăm destinaţia, nu vrem să schimbăm, dimpotrivă vrem să încurajăm ca în acest 

Ateneu să se desfăşoare într-adevăr  acte de cultură şi n-am uitat, dimpotrivă n-am uitat 

de faptul că astăzi se împlinesc 93 de ani de la înfiinţarea acestui frumos Centru 

Cultural, ca să-l numim aşa sau templu al culturii focşanene. Astăzi am făcut ceea ce 

şi-a dorit Maior Gheorghe Pastia de foarte mulţi ani, am înmânat diplomă de bursier 

pentru 2 tineri talentaţi din Municipiul Focşani, bursa Maior Gheorghe Pastia pe anul 

şcolar 2020-2021, pentru că prin acel testament şi prin acel act de donaţie, Maior 

Gheorghe Pastia spunea foarte clar, din veniturile obţinute de Ateneul Popular, în 

primul rând se va finaţa activitatea desfăşurată în Teatrul „Maior Gheorghe Pastia”, se 

vor, se va acorda un ajutor financiar de 100 de mii de lei Bibliotecii Judeţene şi totodată 

se vor acorda burse pentru elevii foarte talentaţi în domeniul artei şi al culturii. Iată că 

astăzi am împlinit dorinţa acestui mare filantrop. Am acordat aceste burse, bineînţeles 

în urma aprobărilor  obţinute în cadrul Consiliului Local. Mai mult decât atât, tot 

dumneavoastră aţi fost cei care aţi fost de acord să înfiinţăm  în structura acestui  

Ateneu, cvintetul de coarde. Vă reamintesc faptul că avem inclusiv un Cor de copii 

Pastia, care funcţionează  de aproximativ 1 an şi câteva luni şi care are rezultate 

extraordinare în acest moment, practic, noi ce vrem să facem, să trecem de la Ordonanţa 

118, încadrarea de la Ordonanţa 118 la întocmirea unui regulament în baza prevederilor 

Ordonanţei Guvernului 21/2017, privind  instituţiile şi companiile  de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi de prevederile actelor normative în vigoare. Potrivit 

art.12 din Ordonanţă funcţionarea instituţiilor de spectacole sau concerte se asigură de 

către personalul artistic. Noi în acest moment nu putem angaja personal artistic, tehnic 

şi administrativ care-şi desfăşoară activitatea în baza contractului individual de muncă, 

a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind drepturile de autor şi drepturile 

conexe, în baza unor contracte reglementate de Codul Civil. 

 Noi nu ne dorim să schimbăm, dimpotrivă  vrem să îmbunătăţim, mai mult decât 

atât, o asemenea modificare de structură şi de regulament, dacă vă uitaţi cu atenţie în 

raportul şi în motivaţia făcută nu de mine, ci de Consiliul de Administraţie al Ateneului, 

spune foarte clar, dorim  să înfiinţăm inclusiv un Centru de Excelenţă pentru tineri. 
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Avem foarte mulţi tineri şi v-am mai spus de fiecare dată şi ştiţi foarte  bine care ne 

reprezintă cu succes la concursuri naţionale  şi internaţionale şi de câte ori merg  în 

afară sau merg să participe la aceste concursuri, ştiţi foarte bine că au venit să ne solicite 

sprijinul financiar pentru a putea participa la aceste activităţi. Ori noi dacă am avea 

acest Centru de Excelenţă pentru aceşti tineri, am putea aloca prin bugetul Ateneului  

„Maior Gheorghe Pastia” sumele necesare pentru a-i pregăti în primul rând, pentru a-i 

promova şi pentru a putea să-i sprijinim să participe la aceste concursuri. Şi nu vor mai 

participa din partea, cu tot respectul şi cu toată aprecierea pentru toţi profesorii care-i 

pregătesc, nu vor mai participa, dau un exemplu, că este foarte cunoscută doamna 

profesoară şi o felicit pentru tot ceea ce face, doamna Vaida, are foarte mulţi copii 

talentaţi cu care merge la diverse concursuri şi spectacole. Şi ar merge doamna 

profesoară să facă o colaborare cu Ateneul  „Maior Gheorghe Pastia” şi aceşti toţi copii 

vor merge şi vor fi din partea Ateneului  „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, care 

reprezintă, nu pot fi din partea şcolii de unde provin dumnealor şi profesoară, doamna 

Vaida. Asta vrem să facem. Adică să promovăm cultura, să promovăm talentul 

focşănean şi să ştim foarte clar, domnule, vine de la structura organizatorică Ateneul  

„Maior Gheorghe Pastia”. În acest moment noi nu avem această posibilitate legală, să 

facem aceste lucruri. De aceea noi vă solicităm să schimbăm, nu ne gândim la absolut 

nimic alte tertipuri de care spuneţi dumneavoastră. Ştiu că aţi invocat la un moment dat 

chestiunea legată cu domnul fost director Gheorghiţă. Vreau să vă spun că dumnealui 

este într-un proces cu noi încă de la momentul când s-a finalizat concursul respectiv, 

nemulţumit fiind de rezultatul obţinut. Şi într-o situaţie şi în alta, cel mult instanţa poate 

să decidă reluarea concursului. În acest moment  doamna profesoară este director 

interimar al Ateneului, tocmai pentru că este blocat  acest concurs până la finalizarea 

procesului. Deci indiferent cum ar fi organizat Ateneul, tot va trebui să reorganizăm un 

concurs şi este liber să participe şi domnul Gheorghiţă, este liber să participe oricine e 

interesat şi corespunde pregătirii necesare acestui post. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule primar, nu vorbim 

despre cine…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi să discutăm…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…la proiect…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…realitatea. Pentru că au apărut informaţii 

şi trebuie să le lămurim, să lămuresc, aceste lucruri şi pentru cetăţenii din municipiu, 

că vezi dragă Doamne, că dacă schimbăm încadrarea, domnul Gheorghiţă pierde 

posibilitatea de a se reangaja. Niciodată nu se va reangaja, domnul Gheorghiţă, fără 

concurs, nimeni nu se va reangaja fără concurs,  dumnealui a avut la momentul 

organizării concursului, mandatul expirat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, nu vorbim de 

director sau de preşedinte, ci de instituţia în sine. Aici este vorba despre faptul că nu 

trebuie schimbată încadrarea, statutul acestei instituţii, deoarece, cum am spus şi la 

judeţul Alba şi la, în judeţul Galaţi şi în judeţul Bistriţa Năsăud nu există o instituţie de 

spectacole, există Centru, Centrul respectiv este un aşezământ cultural. În acest 

aşezământ cultural îşi desfăşoară activitatea Ansamblul Folcloric, Fanfara şi chiar 
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Orchestra de Cameră, deci nu putem spune că nu puteţi angaja artişti, pentru că nu este 

instituţie de spectacole. Este o minciună, deci nu vă îngrădeşte nimeni  şi faptul doar 

să spuneţi dumneavoastră că vreţi să schimbaţi încadrarea, nu înseamnă  că dumnealor, 

artiştii nu-şi găsesc locul la Ateneul Popular. Este hilar ce spuneţi. Deci pur şi simplu 

aceşti oameni, atâta timp cât…Ordonanţa de Urgenţă funcţionează, în baza cărei legi, 

o să vă documentaţi şi o să vedeţi, am dat 3 exemple, da? Despre asta este vorba. 

Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mulţumesc!Domnul 

consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc! Domnule Primar, drumul spre 

iad e pavat cu bune intenţii. Dumneavoastră faceţi precum cei din acele echipe teroriste, 

puneţi copiii în faţă, ca să nu tragă inamicul în ei.  Aşa faceţi şi acum, sub masca 

bunelor intenţii, ne vindeţi nouă gogoşi cu copiii ş.a.m.d. Domnule Primar ştim foarte 

bine, dumneavoastră sunteţi un om foarte răzbunător şi plătiţi poliţe politice. Lăsaţi 

Ateneul aşa cum este, cum l-am moştenit cu toţii de atâţia ani şi ani de zile. V-aţi găsit 

dumneavoastră să faceţi nu ştiu ce schimbări acolo, lăsaţi-l cum este. De spectacole 

avem clădirea unde suntem acum, Casa de Cultură ş.a.m.d. Lăsaţi lucrurile cum sunt. 

Aţi încercat de nu ştiu câte zeci de ori să băgaţi acest proiect şi tot să schimbaţi cum 

vreţi dumneavoastră. Noi suntem împotrivă a ceea ce doriţi dumneavoastră să faceţi. 

Mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, dacă îmi permiteţi. Nu eu 

am fost cel care  am solicitat de această dată, Consiliul de Administraţie în baza 

procesului din 5 martie 2020, spune foarte clar, doreşte acest lucru.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ” Ăia fac de capul lor acolo, nu, nu e mâna 

dumneavoastră care bate cu biciul? ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi să vedem, în Consiliu face parte 

inclusiv domnul Gongu. V-am solicitat eu domnule consilier aşa ceva?  

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Nu. A fost o discuţie liberă.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, doamna profesor Anişoara Piţu, vă rog, 

doamna director, vă rog la microfon, ca să se înregistreze.” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Bună ziua! Dacă îmi daţi voie să vorbesc. Eu sunt om 

de şcoală şi om de cultură, nu sunt încadrată în niciun fel decât profesional şi nu sunt 

om de lege, dar vă vorbesc în calitate de om de şcoală şi om de cultură. Proiectul acesta 

se doreşte a fi o modalitate de a face ca această instituţie să nu rămână la nivel judeţean, 

aşa cum s-a prezentat aici, ci să poată avea acces la activităţile şi promovările identităţii 

culturale a judeţului nostru, la concursurile internaţionale. Pentru că ţinând instituţia 

aceasta ca aşezământ cultural judeţean, dumneavoastră vă asumaţi, cei care sunteţi 

împotriva acestui proiect….. vă asumaţi rolul pe care l-aţi îndeplinit astăzi….. Am 

văzut aici exemple de 3 judeţe care au aşezăminte culturale, dar sunt multe alte exemple 

în care astfel de instituţii cum este Ateneul Popular au devenit instituţie de spectacole 

şi trebuie să precizez că există, deci titulatura completă este “instituţii de spectacole de 

repertoriu”, acesta este limbajul să zicem specific, profesional. Deci instituţiile de 

spectacole sunt de 2 tipuri, acesta se doreşte de “instituţie de spectacole de repertoriu”. 
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Motivaţia transformării Ateneului constă în faptul că sunt 3 colective artistice, dintre 

care unul este, să zicem la vârsta matură a profesionalismului, Corul Pastorala şi sunt 

2 instituţii, colective artistice, Cvintetul “Consonanţe” şi Corul ”Pastia”, pe care 

comunitatea întreagă şi le doreşte, sunt convinsă de lucrul acesta. Nu cred că cineva 

…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Aţi făcut sondaj de opinie, doamnă? De ce 

vorbiţi? Staţi un pic… ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Lăsaţi-o să vorbească.” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Lăsaţi-o să vorbească. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Doamnă, cum vă permiteţi dumneavoastră  

să vorbiţi în locul comunităţii, în numele comunităţii? Răspundeţi doamnă, aţi făcut 

sondaj de opinie?” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Îmi cer scuze! Eu nu vorbesc în numele comunităţii, 

eu vorbesc în calitate de reprezentant al Ateneului Popular.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…mai devreme doamnă… ” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Nu este calitatea mea de a face…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…de unde ştiţi dumneavoastră că doreşte 

comunitatea acest lucru? 

Doamna Anişoara Piţu: ”Adică nu-şi doreşte comunitatea acte de cultură? Nu-

şi doreşte comunitatea acte de cultură?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu…transformarea, că despre asta 

vorbim…” 

Doamna Anişoara Piţu: ”…transformarea aceasta înseamnă…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…nu mai vorbiţi în numele comunităţii, 

doamnă, vorbiţi în numele dumneavoastră.” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Îmi cer scuze! Transformarea aceasta implică, este 

onorarea comunităţii care face lucrul acesta. Nu decăderea ei, sunt convinsă de lucrul 

acesta, pentru că sunt om de şcoală.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Este convingerea dumneavoastră personală, 

nu a comunităţii. ” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Nu, este convingerea mea ca profesor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, doamnă, dar nu a comunităţii, nu vorbiţi 

în numele comunităţii…” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Îmi cer scuze că sunt astfel de lucruri şi…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…şi de ce vorbiţi în numele comunităţii, vă 

exprimaţi dumneavoastră în numele comunităţii? Şi noi suntem comunitatea, 

doamnă…” 

Doamna Anişoara Piţu: ”…sperăm că…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…nu dorim lucrul acesta…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule preşedinte…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…de ce să-mi taie microfonul?...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Haideţi să vă explic, pentru că n-aţi cerut 

cuvântul, în primul rând aveţi un limbaj foarte agresiv. Să ştiţi că dacă dumneavoastră 
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vreţi ca focşanenii să vă mai aleagă  încă o dată, dacă dumneavostră doriţi ca noi să fim 

proşti pentru că nu avem nevoie de cultură…pentru că dumneavoastră sunteţi inculţi, 

asta nu înseamnă că dumneavoastră sunteţi o voce în acest oraş. Aţi înţeles? Nu, aţi 

înţeles dumneavoastră ce vă spun eu? Dacă dumneavoastră habar nu aveţi despre 

cultură şi se vede clar prin modul de exprimare, vă rog frumos să vă abţineţi, că noi 

ceilalţi poate că avem chiar nevoie de aşa ceva în oraşul acesta.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu aveţi decât să vă faceţi dacă aveţi nevoie, 

domnule.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu trebuie să ne facem, domnule, că nu 

suntem pe moşia dumneavoastră. Nu vă imaginaţi că dacă v-au băgat în seamă PNL-

iştii, asta nu înseamnă că sunteţi ….” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dar nu vă e ruşine?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”…cine vă permite dumneavoastră. Cum vă 

permiteţi dumneavoastră să o luaţi la rost pe doamna profesor, întrebând-o cum îşi 

permite? Dumneata eşti lipsit de cel mai elementar  bun simţ, de cel mai elementar bun 

simţ pe care-l poate avea un om în vârstă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulţumesc! Domnule coleg aţi invocat 

mai înainte discursul neadecvat, dar dumneavoastră depăşiţi…Doamna a spus că este 

om de cultură, eu respect oamenii de cultură. Dumneavoastră credeţi, doamnă, aţi spus, 

vrem cultură, credeţi că pâna acuma nu s-a mai făcut cultură? Dumneavoastră acuma 

aţi îniţiat cultura la Ateneu…” 

Doamna Anişoara Piţu: ”…în instituţie…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi asta ce înseamnă? Dacă îmi permiteţi, 

acum 93 de ani, Maior Gheorghe Pastia, prin actul de fundaţie, a hotărât să fie 

aşezământ  de cultură naţională, da? Eu cred că o instituţie, valoarea unei instituţii este 

dată de activitatea care  există acolo şi eu ştiu şi nu discutăm de persoane, nu mai 

invocaţi de domnul Gheorghiţă , pe domnul nu ştiu cine, noi discutăm de instituţii, nu? 

Cine vrea să fie acolo, participă la concurs ş.a.m.d. Nu despre asta este vorba, despre 

persoane. Până acuma s-a făcut cultură, ştiu că s-a făcut foarte bine cultură la Ateneul 

Popular, acuma ce veniţi dumneavoastră să inventaţi  o nouă cultură, n-am mai văzut 

cultură? Eu vă respect, dar cred că veniţi aşa în numele nu ştiu cui. Sunteţi neutră, dar 

nu sunteţi neutră...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna profesor, daţi-mi voie…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, mulţumesc…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunt total indignat de modul cum reuşiţi 

dumneavoastră să călcaţi în picioare onoarea doamnei profesor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cine a călcat?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…pentru că aţi spus… nu ştiţi şi habar n-

aveţi, v-aţi exprimat…Eu vă spun foarte clar…cunoaşteţi activitatea doamnei 

profesor?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”În numele comunităţii nu are nimeni voie să 

se exprime…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”….Corului Pastorala…” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”N-are nicio legătură…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…din 83”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu discutăm aici despre Ateneu…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna profesor este preşedintele 

Consiliului Administrativ Ateneului  „Maior Gheorghe Pastia” şi este temporar 

directorul acestui Ateneu  şi este persoana autorizată. Doamna profesor  este cea mai 

autorizată persoană să-şi exprime punctul de vedere, pentru că acolo, din cei care sunt 

iubitori de cultură şi centralizează toate opiniile şi îşi exprimă toate dorinţele şi doamna 

profesor, de atâţia ani de zile, din 1983, membru al Corului Pastorala, cred ca nu mai 

are sens să mai discutăm...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Doamna poate să-şi exprime punctual de 

vedere, fără discuţii, e OK…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Şi dacă dumneavoastră, domnilor consilieri, 

începeţi să întrebaţi, cum vă permiteţi, de unde, habar n-aveţi dumneavoastră, mi se 

pare de acum hilar, toată abordarea dumneavoastră. Spuneţi că nu vreţi, pentru că vreţi 

să îl apăraţi pe Gheorghiţă şi vă înşelaţi…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Aici  nu discutăm de persoane, discutăm 

de instituţie…de 93 de ani şi vrem să schimbăm aşa peste noapte…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…din fiţuica dumneavoastră de partid… 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…anumite afirmaţii. În numele comunităţii 

nimeni nu..” 

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

consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Aţi cules părerile focşănenilor, domnule… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am cules opiniile părinţilor care vin şi ne 

roagă de fiecare dată…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Făceţi-le publice, domnule Primar. Nu 

puteţi…anumite chestii care nu există…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…a profesorilor care vin….Am să fac odată 

o şedinţă şi am să aduc toţi profesorii de la Liceul de Arta Gheorghe Tăttărescu …să 

vedeţi ce opinii au despre Ateneu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci statutul actual nu împietează 

funcţionarea activităţii…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ba da…Centrul de Excelenţă pentru copii, 

iar eu nu mă folosesc de copii, eu nu îi bag la înaintare, i-am sprijinit de fiecare dată şi 

îi voi sprijini de fiecare dată.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, s-a înţeles.” 

Doamna Anişoara Piţu: ”Vă rog, 1 minut, cu ochii pe ceas. Vreau să precizez 

în felul următor. Nu instituţia, acum dintr-o dată, doreşte schimbarea acestui statut, ci 

în baza unor Ordonanţe din, nr.21 din 2007. Instituţii  culturale de prestigiu din ţara 

aceasta au devenit astfel instituţii de spectacole de repertoriu şi puteţi să căutaţi pe 

internet, să vedeţi că sunt instituţii de prestigiu din această ţară, care nu ştiu dacă au 

fost întemeiate în 1927 şi ţinând cont că de atunci au trecut totuşi 93 de ani şi lucrurile 
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se mai schimbă în aproape 100 de ani şi instituţii de prestigiu, de cultură din această 

ţară şi-au schimbat statutul în instituţie de  spectacole de repertoriu. Mulţumesc!” 

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

           

Se supune la vot proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi și  nu adoptă cu  12 

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

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

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

Gongu Emanuel și 8 „împotrivă” din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-

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

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

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Extindere cu 12 săli de clasă 

a Școlii nr. 3 Focșani”;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

domnule consilier, pe subiect. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, pe subiect. Deci discutăm  de săli de 

clase, de la începutul mandatului se tot spune că se face, că se face, domnule le-am 

votat tot timpul şi nu se face nimic. Dar vreau să pun o întrebare. Domnule Primar, era 

o….auziţi, dacă îmi daţi voie să vorbesc şi eu, era tâmplăria metalică nou-nouţă, de ce 

aţi schimbat-o? Nou-nouţă era. Păi răspundeţi. Deci s-au cheltuit acolo zeci de mii de 

euro, pentru ce? Din banii focşănenilor. Deci aţi schimbat o tâmplărie metalică nou-

nouţă cu altă tâmplărie metalică. A cui a fost ideea?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este foarte simplu. O dată spuneţi că nu se 

face nimic şi totodată spuneţi că s-a schimbat tâmplăria. Au început lucrările, se 

lucrează la extinderea Şcolii nr.3, în baza unui proiect finanţat  prin PNDL, de fapt e 

parţial finaţat, din valoarea totală de 3 milioane 400, doar 700 de mii sunt de la PNDL. 

Mulţumim domnului ministru că s-a gândit în cele din urmă şi dau o veste bună 

focşănenilor, a făcut  în sfârşit plata, după 6 luni de zile, a celor 4 milioane care trebuiau 

achitate pentru plăţile din Municipiul Focşani. Se lucrează intens.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ar trebui să vă faceţi cruce că… ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Se lucrează intens la execuţia acestui 

obiectiv, iar în ceea ce priveşte tâmplăria, nu am decis eu, nu a decis nimeni din 

Primărie. Este decizia dată de către arhitectul care a proiectat finalizarea acestui 

obiectiv, tâmplăria existentă la momentul demarării lucrărilor era o tâmplărie din 

aluminiu fără rupere termică, ...o tâmplărie termopan depășită și moral și tehnic.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi cei care au instalat-o...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan, nu v-am întrerupt. 

Avem obligația, ca la fiecare reabilitare de clădire să obținem un certificat de 

performanță energetică. Acel certificat nu-l puteam obține cu tâmplăria veche. S-a 

instalat acum o tâmplărie nouă care răspunde tuturor cerințelor cu geam tripan. Aceea 

era de PVC, aceasta este de aluminiu cu rupere termică cu toate caracteristicile impuse 

de normativele în vigoare. În acest moment, acea tâmplărie nu a fost distrusă, a fost 

recuperată și poate fi utilizată la eventuale magazii sau alte corpuri de clădire mai puțin 

importante ale unor unități de învățământ sau la alte clădiri din municipiu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Este un lucru bun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Normal. S-a recuperat. O avem 

depozitată, așa cum s-a întâmplat și la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu”, unde 

am luat tâmplăria și am montat-o la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, temporar până 

când vom avea aprobat proiectul de reabilitare integrală depus la Agenția de Dezvoltare 

Regională S-E Brăila. 

La fel s-a procedat cu tâmplăria de la Școala Gimnazială ”Ion Basgan”, așa se 

va proceda cu toate tâmplăriile care sunt încă bune. Le recuperăm, le depozităm la 

D.D.S.P. și în funcție de oportunități, le vom utiliza. 

Deci este o cerință impusă de proiectant, nu a fost impusă de noi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Domnul Primar, dacă-mi permiteți? Sunt 

clădiri istorice, care au tâmplărie de lemn, de o sută de ani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aceea da, într-adevăr este o enigmă 

istorică de 20 de ani începută.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Domnul Primar, ăia sunt niște bani 

aruncați, aș putea spune niște bani păpați. Deci este mare păcat că sunt banii 

focșănenilor, sunt banii românilor. Vă bateți joc de... Tâmplărie nou-nouță, domnul 

Primar? Eu nu cred în chestia asta că a venit proiectantul, dar proiectantul poate să vină 

mâine să mai schimbe ceva. Dar ne batem joc așa... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Mulțumim, domnule 

consilier! Supun la vot acest proiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Să dea Dumnezeu să se termine odată.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Cum ați votat domnul consilier?” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „”Pentru” am votat. Eu vreau să se termine 

odată.” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 125. 

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

frumos, domnul consilier!” 
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Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la 

rețeaua electrică a locului de consum Parc Nicolae Bălcescu situat în municipiul 

Focșani, str. Republicii”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 126. 

 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă îmi permiteți, domnule 

președinte? Și pentru că spuneți că nu se face nimic, o să vă demonstrez că se face. 

Săptămâna viitoare, dăm ordinul de începere la lucrările pentru reabilitarea Parcului 

Nicolae Bălcescu.” 

 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la 

rețelele de alimentare cu apă și canalizare a imobilului din str. Slt. Gheorghe 

Potop nr. 15 Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

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

domnul consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Aș avea o întrebare. Până acum, 

acest imobil nu a fost branșat la apă și canalizare? Și dacă a  fost locuit până acum? ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este locuit și nu a fost branșat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci nu a avut apă și canalizare până acum? 

Și a fost locuit? Nu am de gând să vă spun, dar a fost branșat și la apă și la canalizare.” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Nu-i adevărat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ok. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Amăriuței, a fost branșat 

acest imobil la apă și canalizare?” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public 

și privat, publicitate: „Eu nu am cunoștințe să fi fost branșat la apă și canalizare acest 

imobil din fondul locativ.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Niciodată? Și acum cine locuiește acolo?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu chirie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bun. De când locuiește cu chirie? Puteți să 

ne spuneți?” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Locuiește de cel puțin 10 ani o 

doamnă amărâtă... stă acolo... căra apă iarna cu găleata, tot timpul anului și o vărsa la 

canalizare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci este o singură persoană acolo.” 
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Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Trăiește cu un copil, dacă nu mă 

înșel, nu doamna Amăriuței?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunt mai mulți care locuiesc 

acolo, domnule viceprimar.” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public 

și privat, publicitate: „Este o curte comună cu mai mulți chiriași. Lăsați-mă să verific 

exact.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați văzut?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ați văzut?” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Am văzut. Dar oricum asta este 

după vremea lui Lățcan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Au trecut 20 de ani, domnul Marius Iorga.” 

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

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 127. 

 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru 

proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 

Focșani, etapa a III-a”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

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

domnul consilier!” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Acum problema este de ce se face.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Domnul Marius Iorga dacă 

doriți să luați cuvântul? Referitor la acest proiect, aș avea o observație sau dacă cineva 

poate să mă lămurească. Am observat că se montează și panouri termice, panouri solare 

termice și panouri solare electrice. Mă refer la panourile solare termice. Și să nu avem 

aceeași discuție că vedeți că e proiectantul de vină. Sau arhitectul sau nu știu cine. 

Aceste panouri solare termice necesită o anumită grijă la montaj și o anumită 

tehnologie de montare. Acolo trebuie un boiler electric, conectarea la acel boiler. 

Scuzați-mă! Nu boiler electric, boiler termic serpentină, conectarea de la acel boiler la 

instalația de apă a blocului, cum se face. S-ar putea să le montăm acolo, cheltuim banii 

și ne trezim că nu a văzut proiectantul nu știu ce racord de branșare la rețeaua de apă 

caldă a blocului. Domnule Primar, Vă rog frumos să vă aplecați cumva asupra acestui 

aspect și să lămuriți problema. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă citesc din ce scrie…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „L-am citit și eu domnul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „L-ați citit. Și dacă l-ați citit, ce 

spune? Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei……panouri solare 
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electrice. Soluția tehnică propusă pentru sistemul alternativ de producere a energiei 

constă în instalarea unui sistem de panouri solare electrice de producere a energiei 

electrice. Se vor monta două panouri solare electrice.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și nouă panouri termice.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și nouă panouri termice. La lucrări 

de reabilitare termică a sistemului de încălzire, sistemului de furnizare a apei calde de 

consum. Înlocuirea instalației de distribuție a apei calde menajere în subsolul blocului, 

inclusiv izolarea termică a acestuia cu reducerea pierderilor de căldură și masă.  

Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea instalației de distribuție a apei calde 

menajere cu un sistem nou de conducte și izolație termică. Montarea robinetelor de 

presiune, nu spune nimic din ce spuneți dumneavoastră aici.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi tocmai la asta mă refer.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Soluția tehnică propusă constă în 

montarea robinetelor de presiune diferențiale. Nu spune nimic de montarea acelor 

panouri termice.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ba da domnule. Scrie undeva acolo. Ați sărit 

dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Panouri solare termice și panouri 

solare electrice. Soluția tehnică propusă pentru sisteme alternative de producere a 

energiei conferă instalarea unui sistem cu capsatoare solare termice pentru prepararea 

agentului termic pentru apă caldă de consum. Se va monta un număr de 9 panouri 

solare. Odată ce proiectantul a propus această soluție pentru a ne încadra în indicatorii 

impuși prin caietul de sarcini.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu mă refer la faptul că…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acesta este un proiect finanțat…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar nu se poate realiza doar cu 9 panouri, 

domnul Primar. Este o automatizare acolo. Costurile pentru asemenea instalații sunt 

destul de ridicate și dacă nu se proiectează de la început cu grijă lucrul acesta, o să ne 

trezim că iarăși vin cu o hotărâre de completare cu nu știu ce sume. Asta am vrut să vă 

spun. Să vă atrag atenția.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Concret la acest proiect în acest 

moment ce lipsește? Din ce a propus proiectantul?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu sunt suficiente acele 9 panouri. Asta am 

vrut să vă spun, să aveți grijă să-i consultați pe cei de specialitate și corectați problema. 

Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să analizăm această situație.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 128. 

 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 517/2018 privind 
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aprobarea  indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic și detalii de 

execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Reparații capitale și dotări 

Sala de ședințe a Primăriei municipiului Focșani” cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

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

doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Domnule Primar, sunteți initiator al acestui proiect și aș vrea să vă întreb, 

mi-am adus aminte că anul trecut, cu surle și trâmbițe, spuneați în ședința de dinainte 

de Crăciun că sala de ședințe a Consiliului Local va fi gata. Nu este vorba doar de acest 

proiect. Vorbim de faptul că există doar proiecte pe hârtie, dar în teren practic nu-și 

găsesc rezolvarea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vorbesc pe subiect, 

doamnă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pe subiect. Vorbesc de faptul 

că până în decembrie 2019, această sală trebuia să fie gata, ca multe alte proiecte din 

orașul Focșani. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „La care v-ați opus cu vehemență.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „La toate proiectele.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu vorbeam cu 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar nici eu cu dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Păi tocmai.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa cum v-am spus și la comisiile 

de specialitate, au fost câteva aspecte care n-au putut fi anticipate de către proiectant. 

În momentul în care s-a demolat vechea structură, s-au constatat alte elemente de 

noutate care au impus modificări în ceea ce privește indicatorii. În principal vorbim 

aici despe soluția tehnică cu privire la realizarea structurii de rezistență pentru noul 

postament. Practic acolo este un planșeu înclinat, nu este un planșeu drept. O să vedeți 

că este aproape gata sala. Mai sunt câteva chestiuni de făcut care sunt impuse prin 

această modificare de indicatori. 

Eu sper ca următoarea ședință să se realizeze în sală. Într-adevăr mi-aș fi dorit 

să fie mult mai devreme gata, dar așa cum am spus-o și la comisii avem o mare 

problemă când proiectanții se înscriu conform legislației în vigoare la aceste licitații și 

sunt ba din Cluj, ba din Piatra Neamț, ba din București și fac toate proiectele din birou. 

Când fac proiectele din birou și vin pe teren doar o dată sau de 2 ori, este normal să 

apară diferențe și au trebuit să revină pentru că nu se putea realiza efectiv structura 

propusă initial. A trebuit să facă expertiză tehnică a planșeului respectiv înclinat care a 

durat foarte mult.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Apropo, cât a costat expertiza?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu știu să vă spun acum, o să vă 

răspundem în scris. Dar vă spun foarte clar, că va fi un obiectiv de reper pentru 
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municipiul Focșani. Atât vă pot spune în acest moment, mai multe detalii nu vă pot da. 

Chestiunea este că îmi doresc foarte mult ca să fie gata și acest obiectiv și depinde 

foarte mult de dumneavoastră dacă veți aproba această modificare de indicatori. Să vă 

mai spun ceva. 

Apropo de proiectanți, vă dau un exemplu. Avem încheiat de aproape o lună și 

jumătate contract cu o firmă din Cluj, care a câștigat licitația, apropo că spuneați 

dumneavoastră că se fac nu știu ce, nu se fac niciun fel de... nici nu-i cunoaștem pe cei 

din Cluj care au câștigat licitația pentru amenajarea și construirea terenurilor de sport 

din incinta Liceului cu Program Sportiv al cărui director este colegul dumneavoastră, 

domnul consilier Mihai Petruț. 

Vă spun că nici în acest moment, invocând starea de urgență, starea de alertă, 

proiectantul n-a venit să vadă locația. Și stăm, batem pasul pe loc și ne întrebați de ce 

nu se face. Sunt diverse motive, nu sunt genul de om care să caut scuze, dar trebuie să 

spunem lucrurilor pe nume.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, dar cam la toate sunt 

probleme? Dacă era la unul, două, trei?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu vă întreb domnul Primar, ce măsuri ați 

luat?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Măsura este una singură. Când vine 

proiectantul cu proiectul semnat și vizat de verificatorul de proiect și spune că este în 

regulă, pe urmă când ne apucăm de lucru… n-ați pățit niciodată? N-ați avut niciodată 

o situație în care una s-a scris în proiect și alta era pe teren?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunt rare și rare ar trebui să fie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi așa mi-aș dori și eu să fie, rare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Uitați strada Unirea Principatelor, da? A fost 

proastă. S-a anulat licitația. Și la altă licitație același constructor a    câștigat-o. Și ce 

măsuri luați dumneavoastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este dreptul lui.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi este dreptul lui, dar vedeți 

dumneavoastră, drepturile acestor necalificați trebuie…” 

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

consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Acei necalificați care participă trebuie 

grăbiți. Să nu mai poată participa.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-a fost din vina dumnealui acolo.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, dar chiar toate?” 

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

 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 şi cu 12 voturi 

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

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 
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Mihai și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

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

Dan, Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 129. 

 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 

Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

 

Doamna consilier local Laura-Mihaela Ciocoeaș iese din sală. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Aici am și eu amendament, 

l-am citit și la comisie, și anume: 

Se suplimentează bugetul Primăriei cu suma de 5,20 mii lei reprezentând credite 

bugetare și de angajament detaliate pe obiective de investiții astfel: 

 5,00 mii lei – ”P.U.G.” 

 0,20 mii lei – ”Documentație tehnico-economică pentru construirea unui 

Centru multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și 

sociale” 

Se diminuează bugetul Primăriei cu suma de 21,70 mii lei la subcapitolul ”Alte 

cheltuieli în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice”, articolul ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii.” 

Se suplimentează subvențiile de la bugetul local cu suma de 16,50 mii lei pentru 

CSM Focșani 2007 în vederea achiziționării unei mașini de tuns gazon. 

În bugetul CSM Focșani se introduce subcapitolul de venituri ”Sume alocate 

pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractelor de activitate 

sportivă” cu suma de 450 mii lei, echilibrat la cheltuieli cu articolul ”Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii.” 

Se suplimentează cu 41,65 mii lei creditele de angajament pentru obiectivul de 

investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei”. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor domni consilieri: 

Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nistoroiu Alexandru,  Ungureanu Daniel și  Nedelcu Mihai 7 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin,  Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi 

Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel și Drumea Alina Ramona. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 şi cu 12 voturi 

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

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

Mihai și 7 abțineri din partea domnilor consilieri:Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, 

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

Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 130. 

 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

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

Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 şi cu 12 voturi 

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

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

Mihai și 7 abțineri din partea domnilor consilieri: Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 131. 

 

Doamna consilier local Laura-Mihaela Ciocoeaș a revenit în sală. 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Domnule 

președinte! Aș vrea să-l întreb pe domnul Primar. Sună foarte pompos acest Plan de 

Analiză și este pompos și în documentație, Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor. 

Domnule Primar, v-aduceți aminte că, acum cu ceva vreme în urmă, grupul PNL 

a depus un proiect pentru construirea unui sens giratoriu la intrarea în orașul Focșani, 

dinspre Golești, dinspre Drumul European 85? Și iată că, nici la momentul de față, da? 

Acolo, mor oameni și vorbim de riscuri și ați avut și dumneavoastră un accident acolo.  

Nu mai spunem de străzile din oraș în care îți rupi efectiv picioarele. Iluminatul 

care este inexistent și noaptea veșnic și la fel poți să pățești orice în acest oraș minunat 

al nostru, Focșani. Și atunci vorbim pe hârtie de un Plan de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor. Ca să ce? Vă întreb. Mulțumesc frumos!” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca să răspundem unor cerințe 

legislative, domnișoară. Toate actele normative sunt stipulate în acest Regulament, în 
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acest Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor în municipiul Focșani. Este o solicitare 

impusă prin lege.  

Cât privește sensul giratoriu de la intrarea în municipiul Focșani, din partea de 

Sud, se va face. Avem deja... suntem în licitație. Domnișoară, dați-mi voie să vorbesc! 

Nu v-am întrerupt.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu, v-am întrebat. Focșănenii 

trebuie să știe.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu anunț toți focșănenii, așa cum a 

scris chiar astăzi colega de partid, n-am nicio firmă de casă, sunt trei asocieri mari de 

firme, care s-au înscris la o licitație extrem de importantă pentru proiectul în valoare 

de 70 de milioane lei, un proiect derulat prin fonduri europene, cu finanțare din fonduri 

europene, un proiect care cuprinde inclusiv acest obiectiv. 

Vom avea multe alte obiective de realizat prin acest proiect și mă refer aici la:  

 sens giratoriu la intersecția Calea Munteniei cu strada Revoluției; 

 piste de biciclete; 

 sensuri unice; 

 reparații de străzi:  1 Decembrie, Anghel Saligny, Bîrsei, Bicaz, Odobești; 

 59 de stații de autobuz.  

Deci nu putem să le facem peste noapte. V-aduc la cunoștință faptul că s-a lucrat 

la aceste proiecte încă din 2017. Abia am reușit să ajungem la stadiul de licitație.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Este prin Ministerul Dezvoltării acesta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, este finanțat prin fonduri 

europene, la care noi avem contribuția de 2%, fondurile europene de 72% și diferența 

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Vedeți de asta s-a început. De când    s-a 

început?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu de acum s-a început. Din 2017.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuia să vină cineva să dea drumul la 

măsurile astea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu există. Domnul Ministru n-a pus 

nicio semnătură.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar de ce trebuie să pună el? Dacă într-

adevăr se face, este foarte bine. Asta înseamnă că totuși am reușit și noi să facem ceva.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu vă mai lăudați cu munca altora.” 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De ce nu s-a făcut nimic? De ce nu s-a 

făcut autostrada?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Semnarea contractului de 

finanțare…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trei spitale regionale acum se fac. De ce 

nu s-au făcut până acum? Cazinoul din Constanța de 30 de ani?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul, chiar furați munca altora. 

Știți de când se vorbește despre Cazinoul de la Constanța? Știți de când s-a dat ordinul 

de începere?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ia spuneți, domnul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă uitați?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De pe vremea domnului Dragnea, nu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Ordinul de începere a fost dat 

pe 3 ianuarie. Ca să ajungi să dai ordin de începere pe 3 ianuarie, înseamnă să ai toată 

documentația. Este o procedură cu ani în urmă făcută. Se duce acum domnul ministru 

să se laude. Să vă fie rușine.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu s-a vrut până acum. Așa să dai 

ordine…” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 şi cu 12 voturi 

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

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

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

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

Dan, Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 132. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „De aceea nu se face nimic, că sunteți mereu 

împotrivă.” 

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

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Focșani și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, 

proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de 

comunicații; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 133. 

 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

sistării Cărții funciare nr. 52597 aferentă imobilului teren situat în Municipiul 

Focșani, str. Antrepozite, Tarla 15, parcela 891; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „O fi așa cum spuneți dumneavoastră, dar 

nu s-a făcut până acum. Păi dar de ce nu s-a făcut? De 30 de ani nu se face nimic.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu se face pentru că sunt oameni 

ca voi care se opun tot timpul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ca dumneavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „L-ați avut pe domnul Dragnea, acum este 

la răcoare. Trebuia să vină niște oameni serioși.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, acolo a fost Mazăre, 

celebrul dumneavoastră coleg.” 

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

proiect?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Care a fugit din țară. Și este membru PSD 

ca dumneavoastră, colegul dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier, vă rog 

frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este vorba de licitații, au fost 

contestații și para contestații.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu s-a vrut să se facă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar,      lăudați-vă 

cu cei 2000 de euro din fonduri europene, doar cu 2000 de euro vă puteți lăuda că ați 

atras în 4 ani de mandat.” 

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

proiect?” 

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

proiect?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stați puțin, că m-a provocat. 

Doamna Grosu, spuneți-mi și mie vă rog care este la sfârșitul anului 2019, suma atrasă 

din fonduri europene, ca să nu vorbim și de primul trimestru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați uitat ce ați declarat 

dumneavoastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți? 14 milioane de lei.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Unde sunt acei 14 milioane de 

lei?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt în pământ.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar spuneți în euro, doamnă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu transformarea, este greu? 3 

milioane de euro. Plus toate contractele semnate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi acum da, este posibil, că au venit alți 

oameni. Până acum cu Dragnea și care au mai fost.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 şi cu 12 voturi 

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

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

Mihai și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 
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Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi 

Dan, Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 134. 

 

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

 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4,12 mp 

situat în Focșani, str. Mărăști nr. 3, bl. 3, adiacent spațiului cu destinația de birou, 

aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului 

Radu Gheorghe; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 135. 

 

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

 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

art. 1 alin. (2) din HCL nr. 5/2018 privind aprobarea închirierii fără licitație 

publică a spațiului medical în suprafață totală de 182,71 mp, situat la parterul 

imobilului situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, precum și a cotei indivize de 70,61 

mp din spațiul în folosință comună, către S.C. AMM MED STAR S.R.L.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 136. 

 

 

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

închirierii prin licitație publică a unui număr de 7 spații, inventariate în domeniul 

public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și 

Grădina Publică”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Aici am și eu amendament, 

pe care l-am citit și la comisie, și anume: 

Cap. 9.4. din Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8 și Anexa 9 la proiectul de hotărâre se 

va numi Condiții de valabilitate, iar pct. 9.4.1, din aceleași anexe, se va numi Condiții 

de participare la licitație; 

La pct. 9.5.1 din Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8 și Anexa 9 la proiectul de hotărâre 

se va introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins: 
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” Declarație pe proprie răspundere că ofertantul nu se află în situația prevăzută de 

art. 339 alin. (2) din OUG NR. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare”; 

 La pct. 9.6.2 lit. b din Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8 și Anexa 9 la proiectul de 

hotărâre se va completa cu următorul alineat: 

” În cazul în care din evaluare rezultă punctaje egale și se ajunge la departajare, se 

va lua în calcul cifra de afaceri cea mai mare pentru persoanele juridice sau venitul 

cel mai mare pentru persoanele fizice.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

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

Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nistoroiu Alexandru,  Ungureanu Daniel, Nedelcu Mihai  Dobre Claudiu Alin,  

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan 

Costel, Drumea Alina Ramona și Ciocoeaș Laura-Mihaela. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Supun la vot proiectul în 

integralitatea sa.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Propuneri pentru membrii comisiei, 2 titulari și două rezerve.” 

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

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Pe domnii consilieri Nistoroiu 

Alexandru și Ungureanu Daniel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Și locțiitor?” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Locțiitori: Gongu Emanuel și 

Nedelcu Mihai.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Și o comisie de numărare a 

voturilor, nu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Îl propun pe domnul consilier Mihai Petruț și 

pe doamnele consilier Lupu Cătălina și Bojoaică Valerica.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Alte propuneri sunt? Există 

abțineri?” 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot componența comisiei de numărare a 

voturilor care se aprobă în unanimitate. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Trecem la următorul 

proiect, 19.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar 18 nu-l supunem la vot?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Se vor face buletine de vot”. 

 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață totală de 22,00 mp situat în 
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Focșani, str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul Vrancea, T. 189, P. 10264 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Marian 

Oprișan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 şi cu 12 voturi 

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

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel și Nedelcu 

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

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

Dan, Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, proiectul nu a fost aprobat. 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Când era pentru voi săreați în sus.” 

 

 

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

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 1, 

bloc 1, ap. 8, înscris în CF 51903-C1-U45 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 

51903-C1-U21 UAT Focșani către domnii Goia Cristian Iulian și Goia Mariana; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte, îmi cer 

scuze, n-am nimic de obiectat la acest proiect, voiam doar să vă aduc aminte și la 

început de ședință… știți că am discutat și la comisii despre inițiativa de proiect pe care 

am depus-o, grupul consilierilor locali PNL din 21 mai anul curent evident, privind 

constituirea unui fond de rezervă pentru locuințele de tip ANL sau de serviciu existente 

pe raza municipiului Focșani în vederea repartizarii către medicii rezidenți și specialiști 

care doresc să se angajaze în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon 

Focșani. Și din momentul depunerii acestei inițiative de proiect până în momentul de 

față nu s-a luat nici o decizie.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „veți primi 

un răspuns scris, dar pentru că între timp colegii mei  mi-au adus un răspuns venit din 

partea Agenției Naționale pentru Locuințe în urma unei solicitări  venită încă din martie 

2019 din partea altor medici și specialiști, pentru locuințe, am făcut adresă prin care să 

întrebăm dacă putem să le acordăm cu prioritate medicilor aceste locuințe și am primit 

răspunsul înregistrat la Primăria municipiului Focșani pe 05 aprilie 2019 cu nr. 35.299 

prin care ne spune foarte clar, ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 

23.436/15.03.2019 înregistrată la ANL cu nr. 5940 din 23.03.2019 prin care ne 

solicitați puncte de vedere la cererea formulată de d-na Târloiu Florina prin care cere 

atribuirea unei locuințe tip ANL, conform art. 8, alin.13 din Legea 152/1998, privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și 

completările ulterioare vă comunicăm faptul că prevederile articolului mai sus 

menționat are aplicabilitate numai în condițiile în care obiectivul de investiții a avut ca 

destinație contruirea de locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate. Toate 
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blocurile de locuințe ANL din municipiul Focșani nu au fost construite cu această 

destinație. Așa cum v-am spus și la comisii avem în vedere acest aspect prin două 

proiecte: 1. Consiliul Județean încă din 2015 a primit 1000 mp, a făcut toate diligențele 

necesare și a înaintat documentația necesară la Agenția Națională pentru Locuințe 

pentru a se construi un bloc în temeiul acestui art. 8, alin. 13...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „dacă este tot ca spitalul mai durează mult și 

bine.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Agenția 

Națională face proiectul, dumnealor trebuie să aloce bani ….” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „pentru construire nu este timp.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-ra 

consilier dați-mi voie, eu v-am ascultat. Avem locuințe de serviciu ocupate. Sunt 2 sau 

3 libere și am spus da colegilor că le dăm cu precădere … 

Sunt de acord cu domneavoastră, dar nu trebuie să facem proiecte de hotărâre 

pentru acest lucru, trebuie să le dăm cu prioritate celor care vin din sănătate. În 

momentul în care vin, noi o să le punem la dispoziție în urma disponibilizării … 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „eu vroiam un proiect de hotărâre 

pentru dumnealor, cu nume și prenume.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu va fi 

proiect de hotărâre , se va face atribuirea în baza dispoziției Primarului la acele locuințe 

de serviciu. D-le Secretar pentru atribuirea locuințelor de serviciu trebuie proiect de 

hotărâre? Trebuie Hotărâre de Consiliu Local?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „dar noi avem locuințe de serviciu?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „avem 

locuințe de serviciu, dar sunt ocupate în proporție de 99%, este 1 singură liberă și care 

o punem la dispoziția specialiștilor. Am întrebat chiar și acum o săptămână în urmă, 

înainte să vină adresa dumneavoastră dacă avem solicitări din partea unor medici să le 

dăm această locuință. Așteptăm cereri din partea dumnealor, vă pot spune foarte clar 

că vom pune la dispoziție aceste locuințe. Însă trebuie să înțelegeți că din fondul locativ 

nu avem cum să punem la dispoziție pentru că sunt condiții improprii, știți foarte bine 

cam în ce stadiu sunt acele blocuri din Revoluției 16 și 17. Sunt propuse unui proiect 

de reabilitare prin fonduri europene, așteptăm să se deschidă axa de finanțare, încă nu 

s-a deschis axa de finanțare. Avem pregatite proiecte pentru a le propune pentru această 

axă. Iar pentru ce vă spuneam mai devreme vă rog să analizați fără a trece prin prisma 

acelei atitudini generale a dumneavoastră, că nu se poate. Eu cred că există o variantă. 

Analizați situația. Când va fi proiectul la mapă analizați cu atenție și cu celeritate acest 

lucru si eu cred că …, decât să lăsăm un bloc să se demoleze, să se deterioreze, eu cred 

că este mult mai bine să-l preluăm și să-l reabilităm. Eu propun alături de 

dumneavoastră să semnăm proiectul de hotărâre prin care să spunem că acel bloc va fi 

destinat cu precădere tinerilor care vin în sănătate.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „o să vedem. Referitor la proiectul colegei 

mele d-na Ana Maria Dimitru, dacă nu cumva este o posibilitate legislativă sau să 
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schimbăm în regulament, în care să specificăm anumite condiții, acel punctaj în 

favoarea specialiștilor pe care Focșani-ul îi are și au nevoie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este nevoie 

de o inițiativă legislativă la nivel national.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „dar acel punctaj pentru cei care solicită, li se 

alocă un punctaj. Nu putem în regulamentul acela schimba ceva?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„regulametul este stabilit prin Legea Locuințelor, la nivel national.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „și noi nu putem schimba un anumit punctaj?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este o lege 

la nivel national.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „deci nu se poate.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu puteam 

decât printr-o inițiativă legislativă la nivel national.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar ați spus de acea 

clădire din spatele blocului G.” 

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

fostului G2, că nu mai există, s-a demolat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „până la momentul care vreți 

dumneavoastră proiect, până se renovează....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „într-o lună 

de zile o să aveți proiectul la mapă..” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „ideea este în felul următor, dacă 

sunt cereri și vor fi, vă spun cu siguranță, pentru că sunt oameni care chiar vor da un 

plus de valoare sănătății vrâncenilor, știți bine că nu avem specialiști..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „știți de ce 

vin a Spitalul Județean?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „de ce vin?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „pentru că 

în ultimii 2 ani s-au făcut lucrări extraordinare la spital, din fonduri alocate de Consiliul 

Județean.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, își doresc să vină la Spitalul 

Judeațean pentru că pot să se angajeze pe concursuri transparente.” 

Dacă îmi dați voie d-le președinte de ședință, vroiam doar să spun următorul 

lucru, până la momentul în care spuneți dumneavoastră de acea clădire, se poate din 

fondul de rezervă al bugetului Primăriei să alocăm eventual bani pentru chiria unor 

locuințe până dumnealor se pot muta de acolo. Pentru că dacă își exprimă dorința și 

vor să vină către Focșani, ar fi păcat să-i pierdem. Soluții putem găsi...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este o idee. 

Să subvenționăm diferența dintre valoarea chiriei de piață și cea ANL. E o idee! Și 

cadrele didactice. Ar trebui făcută o listă de specialiști pe care să-i atragem. Putem să 

extindem această propunere a dumneavoastră la specialități.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu „corect, orice formă de 

specialități.” 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 137 

 

 

  Se prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

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

și Marin Claudia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și nu se aprobă cu 12 voturi 

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

Valerica, Lupu Cătălina, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu 

Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 

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

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

Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

   

 

  Se prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

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

Lavinia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și nu se aprobă cu 12 voturi 

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

Valerica, Lupu Cătălina, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu 

Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 

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

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

Tănase Neculai, și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „cerem o motivație? D-le Președinte 

vă spun eu de ce. Pentru că acești cetățeni sunt membri PSD. Ce facem aici conotații 

politice?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vă referiți la dl. Oprișan?” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „este un cetățean care a dorit, ca fiecare, să 

cumpere terenul din fața proprietății. Dl. Șelaru pe care l-ați dat afară de la Inspectorat 
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este membru PSD. De ce nu votați? Să vă fie rușine. D-le Gheoca noi am votat pentru 

dumneavoastră și pentru dumneavoastră d-ra Dimitriu. Am votat pentru toată lumea. 

Să știe lumea exact ceea ce faceți dumneavoastră.” 

 

 

  Se prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea clasificării unității locative situate în Focșani, str. Fulger nr. 4, ap. 17, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu și 

repartizarea acesteia domnului Rusu Florin Aurel; Inițiatori, consilieri locali 

Radu Nițu, Lupu Cătălina 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 23 și se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 

138 

 

 

  Se prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare 

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

ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de 

priorități; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai 

Petruț, Ungureanu Daniel 

 

Discutii? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 24 și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 139 

 

 

  Se prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport 

în regim de taxi în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Discutii? 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „rog să se consemneze că nu particip la 

vot.” 

Domnul consilier Radu Nițu „am un amendament: 

1. Se modifică art. 3 din proiectul de hotărâre  privind aprobarea 

regulamentului astfel: 

Art. 3 Începând cu data de 01.06.2020 se abrogă Hotărârea Consiliului Local a 

Municipiului Focşani nr. 100/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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2.  Se modifică art.4 din proiectul de hotărâre privind aprobarea 

regulamentului astfel: 

Art. 4 Prezentul Regulament intră în vigoare la data 01.06.2020. 

3. Se modifică art. 8, alin. (2) din Regulament cu următorul conţinut: 

ART. 8 

 (2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul participă la procedura de atribuire 

în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi şi i se eliberează 

autorizatii taxi după urmează: 

a) 1(una) autorizaţiei taxi pentru autovehiculul cu motor pe benzină sau diesel, 

deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pe care îl va utiliza 

în transportul în regim de taxi  pe baza contractului de atribuire în gestiune. 

b) maxim 3(trei) autorizaţii taxi pentru fiecare autovehicul dotat cu instalaţie 

mixtă(benzină+GPL), deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de 

leasing pe care le va utiliza în transportul în regim de taxi  pe baza contractului 

de atribuire în gestiune. 

c) maxim 10(zece) autorizaţii taxi pentru autovehicule electrice şi/sau hibride, 

deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pe care le va utiliza 

în transportul în regim de taxi  pe baza contractului de atribuire în gestiune. 

 

4. Se modifică art. 12, alin (2) din Regulament cu următorul conţinut: 

Stabilirea numărului maxim de autorizaţii taxi 

ART. 12    
 (2)  Din numărul maxim de 419 autorizaţii taxi, cele 18 autorizaţii suplimentare se vor 

atribuí exclusiv pentru autovehicule cu emisii reduse, electrice şi/sau hibrid şi/sau  

autovehicule cu instalatie mixtă (benzină+GPL). 

 

5. Se modifică art. 15, alin. (1), lit. d), lit. e), lit. h) şi lit. j) din Regulament cu 

următorul conţinut: 

Criteriile şi procedura de departajare a solicitanţilor. 

d) dotări suplimentare ale autovehiculului: 

- dotare cu dispozitiv GPS prin dispecerat....................................................5 puncte; 

- dotare cu dispozitiv GPS de monitorizare..................................................4 puncte; 

- dotare cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar şi plăţi 

online….......................................................................................................5 puncte; 

- dotare cu perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi.....................5 puncte;  

- dotare cu dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client…….5 puncte; 

e) Volumul portbagajului util: 

- peste 551 litri ................................................................................................10 puncte; 

- între 501 – 550 litri ........................................................................................8 puncte; 

- între 451 – 500 litri .........................................................................................6 puncte; 

- între 350 – 450 litri..........................................................................................4 puncte; 

- sub 350 litri.....................................................................................................2 puncte; 

h) clasificarea autovehiculului după tipul de combustibil sau de sursă de putere: 
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- autovehicul electric...................................................................................  45 puncte; 

- autovehicul hibrid...................................................................................... 35 puncte; 

- autovehicul cu instalaţie mixtă (benzină+GPL)......................................... 30 puncte; 

- autovehicul cu motor pe benzină................................................................ 20 puncte; 

- autovehicul cu motor diesel........................................................................ 10 puncte; 

j) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate: 

- activitate de peste 8 ore pe zi........................................................................5 puncte; 

 

6. Se modifică şi se completează  art.19, alin. (1), alin. (2), alin.(3) şi alin. (4)  din 

Regulament astfel: 

Prelungirea autorizaţiei taxi 

 

 

Art.19 

 (1) O autorizaţiei taxi  deţinută pentru un autovehicul ce nu depăşeşte vechimea de 5 

ani la data cererii se va prelungi pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi 

număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ 

următoarele condiţii: 

 a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi  nu depăşeşte 

vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi este deţinut în proprietate sau în baza unui 

contract de leasing; 

 b) sunt respectate prevederile privind înlocuirea autovehiculul taxi, conform                      

art. 26 din prezentul regulament,  ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi; 

 c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a 

suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani; 

      d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi  

este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de 

sarcini privind atribuirea; 

 e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul 

brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din 

memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită 

prelungirea autorizaţiilor taxi, pe ultimii 5 ani sau de la data eliberării autorizaţiei taxi 

sau aplicării ultimei vize;  

 f) autovehiculul corespunde din punct de vedere al aspectului estetic, conform 

chestionarului prevăzut la art. 4 din anexa 54 la prezentul regulament. 

 

Art. 19, alin. (2) 

 (2) Autovehiculul taxi care împlineşte vechimea de 10 ani şi deţine autorizaţie taxi 

valabilă, va fi verificat anual din punct de vedere al aspectului estetic, până la expirarea 

termenului de valabilitate al autorizatiei taxi, de către membrii comisiei constituită prin 

dispoziţia Primarului Municipiului Focşani. Comisia astfel constituită va constata dacă 
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autovehiculul poate fi menţinut în activitate sau trebuie înlocuit conform prevederilor 

art. 26 din prezentul regulament. 

 (3) Termenul de înlocuire a autovehiculul găsit neconform este de 3 luni de zile, de la 

data procesului verbal întocmit de către comisie. În această perioadă autorizaţia taxi  se 

reţine şi se va întocmi adresa către dispeceratul taxi în vederea anulării comenzilor.  

(4) În caz de nerespectare a termenului de 3 luni de zile, autorizaţia taxi se va suspenda 

conform art. 14˄3, alin. (4), lit d) din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completarile 

ulterioare, privind săvârşirea unor abateri grave privind siguranţa serviciului, calitatea 

şi continuitatea serviciului de transport persoane în regim de taxi sau protecţia 

clientului şi a mediului. 

 

7. Se modifică art. 20 alin.(1) prin anularea lit. k). 

Suspendarea autorizaţiei taxi 

 k) nerespectarea termenului menţionat la art. 19, alin. (3) şi alin. (4) din prezentul 

regulament. 

 

8. Se modifică  art. 21, lit. m) şi se completează cu literele q) şi literele r) din 

Regulament astfel: 

Retragerea autorizaţiei taxi    

Art. 21 

m) dacă sunt refuzate sistematic comenzile lansate de dispecerat sau taximetristul 

nu răspunde la apelul dispeceratului sau la semnalizarea clientului în trafic; 

q) la nerespectarea programului de lucru comunicat de dispecerat; 

r) conducătorul auto refuză nejustificat o comandă venită direct de la client. 

 

9. Se modifică art. 25, alin. (9) din Regulament cu următorul conţinut: 

Art. 25, alin. (9) 

 (9) Orice înscrisuri sau simboluri care reprezintă publicitate pentru terţi, vor fi aplicate 

pe partea exterioară a taxiului pe aripele laterale şi/sau stâlpi spate şi se pot menţine 

sau realiza doar cu avizul administraţiei publice locale şi nu vor fi admise dacă 

afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de lege.  

 

10. Se modifică art. 26, alin. (2) din Regulament cu următorul conţinut: 

Înlocuirea unui autovehicul 

Art. 26 

 (2)  Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (1), autoritatea de autorizare va 

elibera o nouă autorizaţie taxi, cu respectarea prevederilor alin. (3)  art. 18 şi a 

condiţiilor de vechime a autovehiculului prevăzute la alin. (4) art. 18 din prezentul 

regulament 

 

11. Se completează  art. 37, alin. (2) din regulament cu literele l)  şi m): 

Obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriştilor şi ale 

clienţilor 
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Art. 37, alin.(2) 

l) să notifice autoritatea de autorizare cu 30 de zile înainte de îndeplinirea vechimii de 

10 ani a autovehiculului, în vederea verificării  din punct de vedere al aspectului estetic 

al acestuia; 

m) în caz de epidemie sau pandemie se vor utilizea mijloace de protecţie sanitară pentru 

a asigura protecţie atât clientului, cât şi şoferului. 

 

12. Se modifică anexa 8 denumită “ STAŢII DE AŞTEPTARE TAXI” prin 

anularea poziţiei 41. Str. Vrancei (în faţa parcării Clinicii Medicale AFFIDEA,  din 

tabelul cu staţiile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi în municipiul Focşani şi se va 

numerota corespunzător. 

13. Se va anula Anexa nr. 49 la Regulament, schita pentru staţia taxi din str. 

Vrancei şi se va efectua o numerotare corespunzătoare, anexa 54 devenind anexa 53. 

14. Se completează Regulamentul cu Anexa 54 ce va avea următorul conţinut: 

 

REGULAMENT 

al comisiei de verificare din punct de vedere estetic a autovehiculelor taxi 

autorizate pe raza Municipiului Focşani 

 

 Art. 1. Obiectul de reglementare 

 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

de verificare din unct de vedere al aspectului estetic a autovehiculelor taxi autorizate 

pe raza Municipiului Focşani. 

 (2) Comisia efectuează verificări anuale asupra autovehiculelor taxi ce depăşeşte 

vechimea de 10 ani şi deţin autorizaţii taxi valabile, precum şi o verificare prin sondaj 

autovehiculelor taxi cu vechime mai mică de 10 ani. 

 (3)  Verificarea autovehiculelelor taxi  contribuie la realizarea următoarelor 

obiective: 

a) efectuarea  unui serviciu de transport persoane în regim de taxi de calitate; 

b) deplasarea clienţilor ce beneficiază de acest serviciu în condiţii de siguranţă; 

c) protecţia clientului şi a mediului înconjurător; 

d) responsabilizarea transportatorilor pentru a menţine un aspect fizic  

corespunzător a autovehiculului autorizat.  

 Art. 2. Organizarea Comisiei 

 (1) Comisia este compusă din 5 membri, un reprezentant al Compartimentului 

transport urban din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, un reprezentant al Camerei 

taximetriştilor, filiala Vrancea, un reprezentant al Asociatiei Taxi P Fulger şi 2 

reprezentanţi ai Poliţiei Locale a Municipiului Focşani. 

 Art. 3. Atribuţiile Comisiei 

 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: 

a) verificarea din punct de vedere al aspectului estetic a autovehiculului, conform 

Chestionarului prevăzut în conţinutul acestui regulament şi completat membri la data 

controlului; 
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b) realizarea unor planşe fotografice cu aspectul interior şi exterior al 

autovehiculului verificat; 

c) precizarea aspectelor constatate în chestionarul menţionat la art.4; 

d) întocmirea procesului verbal cu aspectele constatate şi dispunerea măsurilor. 

 

Art. 4. Model chestionar: 

 
CHESTIONAR 

 privind evaluarea din punct de vedere al aspectului estetic al autovehiculului taxi autorizat 

 

1. Integritatea caroseriei:    

  a)  Integritatea vopselei/foliei             

□ parţială    

□ totală 
      Alte constatări ………………………………………………………………………….…… 

 

  b) Elemente de caroserie exterioară: 

□ avarii  

□ rugina 

□ lipsă însemne obligatorii (bandă şah, lista tarife practicate, lampă taxi deteriorate) 

□ ecusonul taxi lipsă/neconform 

□ funcţionalitatea portrierelor 
      Alte constatări: …………………………………………………….………………….……… 

 

2. Aspect interior autovehicul:  

 banchete  

□ stare foarte bună 

□ stare bună 

□ deteriorate 

 calitatea tapiseriei 

□ stare foarte bună 

□ stare bună 

□ deteriorată  

 obiecte decorative  

□ în exces 

□ decente 

 aspectul mânerelor 

□ stare foarte bună 

□ stare bună 

□ deteriorate  
 

 

 covoraşele interioare: 

□ prezente 

□ lipsă 
     Alte constatări: ………………………………………………………………….………… 
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3. Portbagaj: 

 spaţiu destinat transportului de bagaje 

□ suficient 

□ insuficient 

 întreţinere/curăţenie/miros  

□ stare foarte bună 

□ stare bună 

□ deteriorată  
    Alte constatări: …………………………………………………………………….………. 

 

4. Aspectul jantelor/capace roti 

□ satisfăcător 

□ nesatisfăcător 
    Alte constatări: …………………………………………………………………………….. 

 

 

Art. 5 

(1) Comisia va efectua verificarea din punct de vedere al aspectului estetic al 

autovehiculului taxi, numai dacă transportatorul prezintă la autoritatea de autorizare o 

notificare cu 30 de zile înainte de împlinirea vechimii de 10 ani a autovehiculului 

respectiv. 

(2) În urma primirii notificării, reprezentantul Compartimentului transport urban va 

convoca membrii comisiei şi va  comunica transportatorului data, ora şi locaţia unde 

se va prezenta cu autovehiculul pentru verificare. 

(3) În cazul când transportatorul nu notifică  autoritatea de autorizare cu privire la faptul 

că autovehiculul împlineşte vechimea  de 10 ani, înştiinţarea acestui fapt se va face de 

către repezentanţii autoritătii de autorizare, în conţinutul căreia se vor specifica data, 

ora şi locaţia unde se va prezenta cu autovehiculul pentru verificare. 

(4) Rezultatele constatării şi măsurile care se impun vor fi comunicate  

transportatorului in termen 5 zile de la data întocmirii procesului verbal de constatare.  

(5)  În cazul nerespectării termenului de conformare prevăzut  la alin. (4) autorizaţia 

taxi se va suspenda între 1-3 luni, potrivit art. 14˄3, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 

38/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Măsura de suspendare a autorizaţiei 

taxi va fi comunicată transportatorului. 

(6) În cazul în care transportatorul nu va intra în legalitate dupa expirarea termenului 

de suspendare a autorizaţiei taxi, autoritatea de autorizare va proceda la o nouă 

suspendare, potrivit reglementărilor din Legea nr. 38/2003. 

(7) După cea de-a doua suspendare autorizatia taxi se va retrage potrivit prevederilor 

Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „la înlocuirea unui autovehicul, la art. 26. 

Ținând cont de situația economică actuală și faptul că la aceste autoturisme li se fac și 

inspecția tehnică din 6 în 6 luni, vroiam să vă propun o modificare aici la înlocuirea 

autovehicului, aici spune că autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică de cea a 

autovehicului înlocuit, dar nu mai mult de 5 ani. La ora actuală dacă ai un autovehicul 

de 7 ani trebuie să-l înlocuiești cu unul de maxim 5 ani. Eu vroiam să vă propun așa: 
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mașina înlocuitoare să aibă aceeași vechime ca mașina înlocuită, dar nu mai mult de 

10 ani.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „îl 

autorizăm să funcționeze 5 ani și el merge cu mașina de 15 ani...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „mașinile sunt verificate din 6 în 6 luni.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dl. director 

de la ARR este prevedere în Legea nr. 38 chestiunea asta, înlocuirea unui autovehicul 

este text de lege, este preluat din textul de lege.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ce spune? Spuneți-mi ce spune?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „înlocuirea 

se face cu un alt autovehicul cu vârsta mai mică decât autovehiculul existent, dar nu 

mai mult de 5 ani să aibă vechimea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „eu vreau să vin în întâmpinarea oamenilor 

pentru că au niște probleme...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu le dau 

posibilitatea, așa cum spuneți dumneavoastră, să vină la înlocuire, în exemplul 

dumneavoastră să vină cu un autovehicul de 7 ani și să-i dau licență pentru încă 5 ani. 

Autorizația se dă pe o perioadă fixă de 5 ani de zile, asta spune tot Legea nr. 38. Spun 

greșit d-na Botezatu?” 

D-na Botezatu Emanuela „la prelungirea autorizației sunt stipulate mai multe 

condiții. Legiuitorul prevede că prelungirea se acordă pe o perioadă de 5 ani, dacă 

autovehiculul nu depășește la data cererii de prelungire termenul de 10 ani. Drept 

urmare, dacă autovehiculul la prelungire are 9 ani, conform legii trebuie să o prelungim 

pentru 5ani. În ceea ce privește înlocuirea în Legea nr. 38 când sunt menționate 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculul înlocuitor se face referire și la 

vechime, în sensul că un autovehicul atunci când este autorizat pentru prima dată 

trebuie să dețină 5 ani și se acordă autorizația pentru 5 ani și aceeași vechime trebuie 

trebuie să aibă și la înlocuire tot  5 ani.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „deci se 

consideră o primă autorizare a autovehiculului care vine înlocuitor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-le Primar eu vroiam să le venim 

oamenilor în ajutor pentru că este o perioadă foarte dificilă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „toți care 

vin la înlocuire vin cu mașini noi, până în 5 ani de zile pentru că este și în interesul 

dumnealor. Nu poți să vii cu o mașină de 7 ani și să o înlocuiești tot cu o mașină de 7 

ani. Acest proiect de hotărâre a fost postat pe site de foarte mult timp, am avut dezbateri 

cu reprezentanții Camerelor Taximetriștilor, cu Asociația Taximetriștilor și nu au venit 

să ne propună și acest lucru, dimpotrivă ei au fost de acord cu chestiunile propuse de 

noi și ați văzut toate aceste amendamente s-au desprins în urma dialogului direct, aici 

în această sală cu dumnealor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „dacă dânșii sunt mulțumiți asa...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt foarte 

mulțumiți.” 
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu 

și se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dl. consilier Daniel Ungureanu, neparticipând la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 și se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

dl. consilier Daniel Ungureanu, neparticipând la vot, devenind hotărârea nr. 140 

 

 

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

modificarea anexei nr. 1 a  Hotărârii Consiliului local nr. 24/203/2012 privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

  

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 141. 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020;  

 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Poftiți domnule consilier”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Domnule Președinte, acest proiect  

și modificarea lui este destul de importantă. Eu nu sunt de acord, și aș vrea să scoateți 

din acest proiect, art.1 și art.4.  

Aici se specifică că la comisiile de specialitate și în plen, pot participa, sau se  

consideră prezenți la ședință, și consilierii locali care participă prin orice mijloace 

electronice, adică și prin telefon. Mijloc electronic este și telefonul. Ori, nu mi se pare 

deloc corect ca cineva să stea la plajă și să participe în același timp la ședințe, se pierde 

importanța și solemnitatea …”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… vorbiți de solemnitate, mi-ar fi 

rușine ... ați jurat că respectați Constituția țării … și ați luat dreptul unor cetățeni de a 

…”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… domnule viceprimar, aveți vreun interes  

direct …”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… credință, lucru pe care l-ați jurat 

domnilor consilieri … îmi e rușine să spun că am colegi ca dvs. în Consiliul Local …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… eu zic, să vă fie rușine. Să vă fie rușine că 

… dacă cineva … la telefon … să dea socoteală cuiva … 

Discutăm acum de proiectul nr.27, deci, se pierde această solemnitate și 

importanță pentru constituirea acestor ședințe. O să ne trezim cu toții că la aceste 

ședințe vor participa doar domnul Secretar și domnul Președinte de ședință, și domnul 

Primar poate să vorbească de pe plajă, la telefon, dacă dorește …  deci vor fi două 

persoane în sală … și nu este corect așa. 
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Nu este normal să facem ședință … locuitorii Focșani-ului ne-au ales să fim 

prezenți în sală, să le dezbatem problemele și să vadă ceea ce discutăm noi aici …”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… o problemă …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… suntem plecați … într-o problemă, asta este  

domnule … ne asumăm domnule … suntem plecați, suntem prezenți … regulamentul 

…”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…probleme, care de fapt sunt …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... regulamentul prevede expres rezolvarea  

acestor cazuri. Nu ești prezent, nu ești prezent, nu te obligă nimeni …”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... haideți să-i dăm cuvântul 

domnului Secretar”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„ La apariția Ordonanței nr.57/2019 s-a institutit regula ca ședințele să fie publice iar 

cvorumul minim necesar este majoritatea celor în funcție prezenți în sală.  

Odată cu apariția pandemiei, legiuitorul a venit cu o excepție pentru ca UAT-

urile, localitățile, municipiile în cazul nostru, să poată funcționa, să desfășoare 

ședințele și în mod on-line”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Dar nu prin telefon”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„ Domnule, lăsați-mă să termin ideea. Am zis on-line. Așa cum legiuitorul a spus la 

vremea respectivă am făcut ședințe la care am participat, în ședință, on-line care s-a 

desfășurat fără nici un fel de problemă. Am zis că a apărut pandemia și pe perioada 

situației de urgență s-a putut face ședințe în modul on-line.  

Acum, faptul că legiuitorul vine în 30 aprilie și permite ca la ședințele de 

Consiliu local să fie și prezență fizică, și citez : „se consideră prezenți la ședință și 

consilierii locali (nu alți reprezentanți ai UAT-ului, ai Primăriei aparatului de 

funcționare …) deci „se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă 

prin utilizarea oricăror mijloace electronice …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… păi nu vreți mai bine, să nu mai venim 

deloc domnule …”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„Ordonanța nr.61/2020, publicată în Monitorul Oficial, obligă la această normă, am 

considerat firesc să reluăm ad-literam modificarea  acestui Regulament de organizare 

și funcționare al Consiliului Local. 

Mai mult, la început de ședință, cu tot respectul, m-am adresat domnilor, 

colegilor dvs., domnului consilier Tănase și domnului consilier Buzoi, și am întrebat 

dacă au cunoștință despre consilieri care nu participă, pentru că, suntem pregătiți și ați 

văzut la începutul ședinței acel dispozitiv pe care se puteau proiecta imagini, astfel 

încât cei care și-au manifestat intenția de a participa prin mijloacele electronice la 

această ședință, să o facă. Zoom-ul a fost instalat, după ce s-a început ședința, și am 

aflat că nu vine domnul consilier Filimon, am spus colegilor mei să strângă acest 

dispozitiv. Ședința s-a desfășurat în prezența dvs. astăzi, 20 din 21. Dar, aceasta este 
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cerința imperativă a legiutorului. Este Ordonanță de Urgență, publicată în Monitorul 

Oficial”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ A Guvernului al cărui Prim Ministru 

este domnul Ludovic Orban Președintele PNL-ului …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Secretar … ”.   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... domnule, noi nu avem nici o posibilitate 

legală să nu trecem asemenea …”.  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… … spuneți … aberații …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ …  asemenea aberații …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„… domnule Ordonanța de Urgență nr.57 se modifică, după cum urmează …”.  

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… dvs. interpretați în cazuri speciale, cum a 

fost această pandemie …”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„… legiuitorul domnule consilier … încă  odată, „se consideră prezenți la ședință și 

consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice”. Punct”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, dacă-mi dați voie. Ca 

și în cazul altor proiecte pe care le-am avut în decursul celor patru ani, aduceți-vă 

aminte că, unde-i lege, nu-i tocmeală. În timp, pe proiectele de hotărâre care se 

transformă ulterior în hotărâri de consiliu, pot avea adaptat, cu caracter specific … în 

funcție de …….. respectiv ….. neîncălcând legea. Regulamentul …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„ … legiuitorul nu prevede excepții”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… dacă-mi dați voie … ”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„… vă dau voie”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Regulamentul la care faceți referire 

domnule Secretar, Regulamentul de organizare și funcționare după care noi funcționăm 

de aproximativ patru ani știm bine că a avut diverse modificări, tot conform legii de 

altfel, a fost la interpretarea dvs. ...”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„… nu, nu, nu …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… dacă-mi dați voie. Nu este nimic 

ilegal prin faptul că dorim să fim prezenți la ședințe …”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„… eu nu v-am zis că vă obligă legiuitorul să nu fiți prezenți în sală …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… păi, și atunci? Noi … dvs. schimbați 

Regulamentul, dorind să fie neprezență în sală …”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„vreți să invocăm nelegalitatea acestei OUG în fața instanțelor competente? Vă pot 

ajuta sa facem o argumentare.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Secretar, nu vreți dvs. …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... stimați colegi, aici fiind vorba de … 

măscărici, nu vedeți … sunt măscărici”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… sunteți împotriva guvernului care 

vă reprezintă … și pe domnul Prim Ministru, și pe domnul Ștefan …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… deci, eu sunt de acord să facem, video. 

Dar, la telefon, dvs. probabil puneți pe … nepoțelul …și spuneți dvs. … nu mi se pare 

normal”.   

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ … până la urmă cine sunt măscăricii, că 

până la urmă nu am înțeles, cine sunt măscăricii?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule coleg, comportați-vă civilizat …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… dvs. să vă comportați civilizat. În patru ani 

de zile, nu ați făcut decât asta, nu vă e rușine? Dar nu credeți că ar fi mai bine … nu ați 

spus niciodată nimic concret …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… vă plângeți cumva …”.  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… la spital acolo sunt doctor, nu sunt …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… foarte bine”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Este o mare diferență între … ne separă niște 

camioane de cărți, chestii interesante …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule, doctorii sunt buni și proști …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… eu chiar am demonstrat … ”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… vedeți-vă lungul nasului domnule … dacă 

erați doctor …”.  

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „ Domnule, terminați”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „vorbiți prostii, nu ne faceți pe noi măscărici 

aici”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Auzi, camioane de cărți … cine sunteți dvs. 

…”.  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… domnule, eu sunt doctorul Nedelcu. Cine 

sunteți dvs., puteți să-mi spuneți?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Comportați-vă civilizat domnule …”.  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... puteți să-mi spuneți cine sunteți?”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Vă comportați aici ca la … spital …”.  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… spuneți domnule, cine sunteți dvs., eu nu 

vă cunosc …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dar dvs. cine sunteți domnule?”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „sunt doctorul Nedelcu”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Sunteți milițian sau procuror?”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… v-am mai spus, sunt doctorul Nedelcu”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Aveți probleme din astea … ”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier ... Vă rog 

domnule Primar”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Doamnelor și domnilor consilieri,noi 

nu facem altceva decât să aliniem Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local la legislația în vigoare. S-a modificat Codul Administrativ prin 

Ordonanța nr.61/2020, prin care spune negru pe alb: locul desfășurării în cadrul 

ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali sau aplicațiile 

electronice ... în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice ... 

Scrie mai jos domnișoară, la art.3. La art.137, alin.1, se modifică și va avea 

următorul cuprins: ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența 

majorității consilierilor locali în funcție.  

Se consideră prezenți la ședințe și consilierii locali care participă prin utilizarea 

oricăror mijloace electronice și ... ”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „... și...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... nu, nu, nu, vorbim ... ședințele 

Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în 

funcție,  se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea 

oricăror mijloace electronice ...”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „... deci, și ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... la art.137, alin.1, și, nu este sau ... 

o dată spune sau și apoi spune și ... acesta este textul de ordonanță de urgență a 

Guvenului României, semnat de domnul Prim Ministru Ludovic Orban, contrasemnat 

de Ministrul Lucrărilor Publice Ion Ștefan și ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... ok, fiind ... vă rog să-mi răspundeți 

punctual, este ilegal dacă noi dorim să fim prezenți în sală la ședințele de consiliu 

local?”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani : „Dacă era ilegal, nu contrasemnam dispoziția prin care v-am invitat la 

această ședință în format fizic”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… de ce să nu rămânem să nu schimbăm 

Regulamentul, putem să rămânem în aceiași formulă”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani :„Pentru că vorbeam și la ultima ședință, principii de drept, prin care suntem 

obligați să respectăm legislația României”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… și adică este ilegal ce facem ?”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Nu, dar ar trebui să dăm …”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani:„ …dar am zis vreodată că este ilegal dacă sunteți prezenți în sală?”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu, să fie ilegal, să modificați acest 

Regulament prin … ghilimele, prin mijloace de comunicare on-line … ”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani : „Dacă legiuitorul așa a gândit și așa a dispus …”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… în timp de pandemie …”. 
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani :„ … nu distinge. Nu înțelegeți că de-a pururi, dacă nu se modifică acea 

ordonanță, așa va rămâne!”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… vă faceți că nu înțelegeți ?”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani : „Dvs. nu vreți să înțelegeți ce s-a dispus prin Ordonanță de urgență … nu 

scrie domnule consilier, … unde scrie că pe perioadă de urgență?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Pe perioada instituirii stării asediu 

sau stării de urgență, după caz, termenele prevăzute la art.289, nu face referire la art.137 

…”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani : 

„… nu are legătură 289 …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… 289, alin. 10, 11 si 14 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… domnule Secretar, este imoral …”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului 

Focşani :„ ... vă rog să reformulați”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Doresc, ca și amendament, scoaterea de la  

acest proiect a art.1 și art.4”.  

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Bîrsan, eu sunt în totalitate de acord 

cu dvs. domnule consilier și stimate coleg. De când am văzut acel video, când se făcea 

o video-conferință și a căzut laptopul domnului ministru, eu sunt în totalitate de acord 

cu dvs.  

Eu sunt de acord cu dvs. dar, nu pot să-l contrazic pe prietenul meu, domnul 

ministru, Ludovic Orban … da este prietenul meu, pentru că noi suntem cetățenii 

acestui stat, și dacă dumnealui este ministru … Prim Ministru,  este automat și prietenul 

meu. Deci, eu sunt de acord cu dvs., vă rog să mă credeți”.  

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre, pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte. 

 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Cine este pentru 

amendamentul domnului Bîrsan ?”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, nefiind adoptat cu 

7 voturi „pentru” din partea domnilor si doamnelor consilier Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan, Drumea 

Alina Ramona, Bîrsan Costel și 12 voturi „abținere” din partea domnilor și doamnelor 

consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița 

Balaban, Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, 

Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu. 
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Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Dobre, da, lipsește”. 

 

Revine în sala de ședințe d-nul consilier Claudiu-Alin Dobre. 

 

 Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, în formă inițială, 

fiind adoptat cu 12 voturi „pentru” din partea domnilor și doamnelor consilier: Valerica 

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

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

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu şi 8 voturi „abţinere” din partea d-

nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina-Ramona Drumea 

şi a d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Dan Buzoi, Corneliu-

Dumitru Gheoca şi Neculai Tănase devenind hotărârea nr. 142.     

 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 

serviciilor oferite de bonă; 

 

  D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nu este un proiect rău dar, eu aș vrea ca să 

fac un amendament ca această plată pentru bone să se facă pe perioada cât nu 

funcționează instituțiile preșcolare, gen grădinițe și creșe. Adică, noi nu putem să fim 

împotriva … să desființăm grădinițele și creșele, nu! Fie private, fie …”.  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu are nici o legătură domnule, nu vă 

supărați”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Eu v-am spus …”.  

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... domnilor consilieri, este vorba 

despre o lege emisă de Parlamentul României … aprobată în Parlamentul României nr. 

35 din 31 martie 2020. Și aici stipulează foarte clar cine are dreptul să beneficieze de 

acest sprijin și cine nu are dreptul.  

Spune foarte clar: în cazul în care se refuză repartiția primită pentru copil la o 

unitate de învățământ preșcolar, atunci pierde acest drept”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Stați un pic, că nu înțeleg, cum adică, dacă 

refuză să se ducă la grădiniță …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... și avem și Regulamentul, vreți să 

îl citesc? 

Dați-mi voie să găsesc și vă spun imediat. 

Vor beneficia de ajutor … copilului care nu este înscris la creșe, grădinițe sau 

pentru care solicitantul …”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… deci, pentru care nu este înscris …”. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... care nu este înscris sau pentru care 

solicitantul nu a refuzat un loc la creșă, grădiniță, ori nu a retras copilul de la creșă sau 

grădinițe. Scrie la punctul 7”. 

 

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 143. 

 

      

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

stabilirii locațiilor pentru încheierea căsătoriilor în municipiul Focșani;  

 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Poftiți domnule consilier”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Îmi cer scuze domnule consilier.  

Înainte de a … vreau să fac eu o precizare. 

A venit astăzi, chiar după terminarea ședințelor de la comisii, mi-a venit o adresă 

de la Serviciul de Evidență, de fapt de la Direcția pentru Evidența Persoanelor … de 

date București.  

A fost o adresă generală transmisă de fapt pe această direcție, către toate 

serviciile publice  comunitare județene de la Evidența persoanelor, în care se stipulează, 

referitor la acest act normativ, privind reglementarea oficierii căsătoriilor că, „în ceea 

ce privește dispoziția art.4, alin.2 din  Anexa nr.1 la Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrati, potrivit cărora nu se pot stabili taxe speciale pentru 

publicarea pe pagina de internet a declarației de căsătorie, forme prin încheierea 

căsătoriei indiferent de locul unde acesta are loc. 

În opinia noastră acestea sunt clare și fără echivoc.  

Prin dispozițiile legale supuse analizei, autoritățile locale, nu se pot stabili taxe 

speciale pentru încheierea căsătoriilor … în acest sens, în nici o situație.” 

Cu alte cuvinte, astăzi a venit, repet, astăzi este înregistrată, pe data de 29 mai 

2020 la Serviciul Comunitar Al Persoanelor … deci, propun modificarea proiectului 

de hotărâre prin eliminarea acelor taxe. Dar, venim și facem o altă precizare, pentru că, 

imaginați-vă că, această lege este binevenită, dar totodată ne pune într-o mare 

dificultate.  

Avem un singur registru în care se înregistrează toate aceste căsătorii. Deci,  

într-o zi, registrul respectiv este unic, dublat de copia sa. Trebuie să semneze martorii, 

trebuie să semneze …  

În acest caz, eu propun ca toate aceste căsătorii să se oficieze cu precădere în 

Grădina Publică, pentru cei care vor în Grădina Publică, în Foișor și în Ateneu, 

deoarece în luna iunie, vom începe lucrările de reabilitare a Piațetei Teatrului și nu o 

să mai fie prielnic mediul înconjurător pentru a oficia aceste evenimente iar în limita 

timpului rămas disponibil, în baza unui regulament stabilit de către Serviciul 

Comunitar de Evidența Persoanelor să se aprobe, să se supună aprobării pentru că legea 

permite Primarului să aprobe oficierea căsătoriilor și în alte locații decât cele două 

stabilite. 
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Va fi un calvar pentru ofițerul stării civile într-o zi, imaginați-vă de sâmbătă, 

cineva vrea la un restaurant, cineva vrea acasă, cineva vrea la biserică, cineva vrea în 

altă parte. Va trebui să alerge cu mașina la fiecare locație. Deci se va face …”.  

D-nul consilier Dan Buzoi: „… domnule Primar, este vorba de registru … 

delegăm doi dacă se poate”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu se poate pentru că registrul este 

unic, este un singur registru. Și va trebui să se facă programare prealabilă, să se păstreze 

intervalul de timp necesar deplasării de la un punct la altul, le vom face, dar prioritate  

zic eu, vor avea cei care oficiază, cei care solicită oficierea căsătoriei în Grădina 

Publică în Foișor și la Ateneu, fiind foarte aproape unul de celălalt …”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… fiecare cum dorește … nu putem să 

impunem … ”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în limita timpului disponibil.  

Spre exemplu, dacă antamează restaurantul, știe că în 20 August 2021 va avea 

nunta, poate să vină și la Serviciul Comunitar să depună cerere pentru rezervarea orei 

când se oficiază căsătoria. Și apoi se va face o agendă foarte clară la nivelul Serviciului 

Comunitar și se va ține cont.În momentul când vine următorul și vrea în aceeași zi, la 

aceeași oră, o să … dar, primul venit, primul servit.  

Alt criteriu de departajare nu avem. Adică,  dacă vine un cuplu și spune, vreau 

pe data de 20 august, ora 15 oficierea căsătoriei la restaurantul, sau la biserica nu știu 

care, se rezervă ora și următorul care vine și vrea la aceeași oră, i se va spune, nu mai 

puteți la ora respectivă, deoarece avem pe altcineva și avem … în ordinea solicitărilor”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… și la Ateneu?”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… Foișorul din centrul Grădinii 

Publice și la Ateneu”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Era bine  să puneți și în balcon la Consiliul 

Județean”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Pentru dvs. …”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Primar, voiam să spun, 

această programare … pentru a putea să nu fie aglomerație, în sensul că oamenii sunt 

debusolați … poate mai sunt trei care vor același lucru, să fie transparență, să aibă … 

fiecare zi cu programarea …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... bineînțeles …”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...fiecare zi programarea …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… absolut … programarea …”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… locurile libere rămase, oamenii vor 

ști …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... sigur … acesta se va regăsi pe  

site-ul Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor”.  

D-nul consilier Dan Buzoi: „Voiam să vă spun și eu … având o experiență în  
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domeniul acesta, deja există  în altă parte așa ceva … vă dau exemplu de la București 

sau de la Voluntari sau … trebuie discutat … eu vin cu o propunere și trebuie să 

discutăm toți, să fim de acord cu chestia asta. Acum, Regulamentul este în felul 

următor: se oficiază în primul rând la locațiile stabilite sau locația stabilită … și după 

aceea, de la ora H, pleacă pe teren cu respectivii”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Sau noi am spus așa, în limita 

timpului disponibil a ofițerului de stare civilă”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Așa cum spunea și domnul Primar …….. de 

un an de zile fac rezervări …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... în momentul când am rezervare, 

pot să-mi programez timpul … se poate face rezervare, care presupune depunerea 

documentelor de stare civilă se face conform legii, cu maximum zece zile înainte.  

În situația în care în acele zece zile nu a venit cuplul respectiv care a programat 

cu un an în urmă căsătoria, poate s-au răzgândit sau poate s-a întâmplat altceva, atunci, 

pot anunța sau dacă nu,  la Starea Civilă se observă că locul respectiv a rămas liber și  

poți programa pe altcineva. Nu ai cum să anticipezi”. 

 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „ deci, amendamentul fără 

taxe, da”.  

 

Se supune la vot amendamentul fiind adoptat cu 20 voturi „pentru”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Se abrogă art.2”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„Și art.1 se modifica în mod corespunzător prin radierea taxelor”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „În totalitate”. 

 

D-na consilier  Alina-Ramona Drumea pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte.  

 

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

amendamentul formulat, fiind adoptat cu  19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  

144. 

 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

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

nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” din partea domnilor și doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 
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Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, 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, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: Dan Buzoi, Neculai Tănase, 

Claudiu-Alin Dobre, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan, devenind hotărârea 

nr. 145.        

 

Revine în sala de ședințe d-na consilier Alina-Ramona Drumea.  

 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Revenim la proiectul nr.18. 

 

 

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

închirierii prin licitație publică a unui număr de 7 spații, inventariate în domeniul 

public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și 

Grădina Publică”;  

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, comisia de numărare a 

voturilor să ne spună rezultatul.”. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                       voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

 d-na Matei Marina   14     0       6 

- membru 

d-na Davidescu Carmen             14    0     6 

– membru supleant 

d-na Mândru Paula    14    0     6 

-  membru 

d-na Dumitrescu Magdalena   14    0     6 

- membru supleant  

d-nul Alexandru Iulian    14    0     6 

- membru  

d-na Maleș Emilia    14    0     6 

- membru supleant   

d-nul Nistoroiu Alexandru  15    0     5 

- membru 

d-nul Gongu Emanuel    15    0     5 

- membru supleant  

d-nul Ungureanu Daniel   15    0     5 

- membru 

d-nul Nedelcu Mihai   15    0     5 

- membru supleant 
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Au părăsit sala de ședințe doamnele consilier: Ana-Maria Dimitriu,  Laura 

Mihaela Ciocoeaş și Alina-Ramona Drumea.  

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 146.  

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR GENERAL AL 
                           Ionuț Mersoiu                                MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                          Eduard-Marian Corhană 
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                 Tiron Laura  pag.1-15 
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