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         ROMÂNIA 

  JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 30.04.2020 

     Astăzi, data de mai sus, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani, în sistem online.  

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Hagiu Marian – inspector Serviciu administrarea domeniului public și 

privat, publicitate ; 

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

publicitate ; 

 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții; 

 

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

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr. 

289/16.04.2020 privind majorarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 

2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii, pe trimestrul I 2020, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea 

de dezvoltare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 196/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI 

– Documentații avizare lucrări de intervenție privind obiectivul de investiție: 

„Refacere infrastructură strada Slt. Dumitru Tănăsescu și strada Tinereții” cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a numărului de 

indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu 

excepția celor cu handicap vizual grav;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea 
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organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privindneexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului –monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-M-06433 din 

Focșani, bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian 

Dan Cristian;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 60/2020 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a 

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

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea, 

întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile 

și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane 

juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea unui 

concurs public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 12574 din 07.02.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire imobil D+P+3E cu 

spațiu comercial la parter și locuințe colective la etaje” – Focșani, intravilan, T. 40, 

41, P. 183, 184/1, 184/3, nr. cad. 62805, pe terenul în suprafață de 1500 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 12682 din 10.02.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 
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Planului Urbanistic Zonal „PUZ - construire blocuri de locuințe S+P+8E cu spații 

comerciale la parter” – Focșani, intravilan, str. Cuza Vodă nr. 58, T. 79, P. 4597/1, 

4597, nr. cad. 52276, 62459, pe terenurile în suprafață de 5111 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 12573 din 10.02.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ - zonă locuințe colective P+4-P+10” – 

Focșani, intravilan, str. Anghel Saligny nr. 10, T. 157, P. 8093, 8094, nr. cad. 65968, 

63560, pe terenurile în suprafață de 43369,0 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei, începând cu data de 

17.03.2020, pe toată perioada instituirii stării de urgență a persoanelor fizice/juridice 

care dețin contracte de închiriere pentru teren/spațiu comercial în piețele 

agroalimentare de pe raza municipiului Focșani;  

Inițiatori, consilieri locali Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, 

Ciocoeaș Laura, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Dobre Alin, 

Buzoi Dan, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț 

 

16. proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei, începând cu data de 

17.03.2020, pe toată perioada instituirii a chiriașilor ce dețin cu chirie locuințe 

sociale, din fondul locativ de stat, locuințe ANL sau locuințe de serviciu pe raza 

municipiului Focșani;  

Inițiatori, consilieri locali Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, 

Ciocoeaș Laura, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Dobre Alin, 

Buzoi Dan, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană  deschide ședința ordinară 

din data de 30.04.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 306/24.04.2020, 

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

parcurgerea celor 3 comisii constat  că n-a intrat în şedinţă, în mod online, domnul 

consilier  Filimon Ionuţ. A apărut cumva? Domnul consilier Filimon? Este singura 

persoană care n-a participat la comisii, toţi ceilalţi 20 au fost prezenţi, a fost parcursă 

procedura prealabilă de discutare a proiectelor de hotărâri, în comisii de specialitate, 

apreciez că fiind 20 de consilieri prezenţi, şedinţa este statutară şi se respectă prevederile 

art. 137, alin.1. Vreau să vă rog să vă pronunţaţi cu privire la procesul-verbal din 

9.04.2020, când a avut loc şedinţa extraordinară, la fel, în mod online. Dacă sunt discuţii 

pe marginea acestui proces-verbal, vă rog? Dacă nu sunt şi constat că nu sunt, supun la 

vot procesul-verbal.” 

 

Se supune la vot procesul-verbal din data de 23.03.2020 şi se aprobă cu 19 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 
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Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin şi 1 “abţinere” din partea domnului 

consilier Bîrsan Costel. 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Dau cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă.” 

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

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

Începem ordinea de zi prin a vă întreba dacă sunt discuţii pe marginea acesteia? Vă rog, 

domnule Primar!” 

 

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

Am în completarea ordinii de astăzi 2 proiecte de hotărâre: 

 

1. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate in art.1 şi art. 3 din 

HCL nr. 77/23.03.2020 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focşani, str. Ulmului nr.1, bloc 1, ap.12 înscris în CF 51903-C1-U40 UAT 

Focşani şi a boxei înscrise în CF 51903-C1-U37 UAT Focşani către domnii Hagiu 

Marian şi Hagiu Ioana;  

2.  proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Protoieriei Focşani I. 

 

Vă mulțumesc!” 

 

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

Primar! Înainte de a vota ordinea de zi, supun la vot, adică propun acordarea unui minut 

pentru fiecare consilier. Dacă sunt şi alte discuţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot 

propunerea mea.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Îmi cer scuze.” 

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

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Propunem 2 minute. 

Mulţumesc!” 

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

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu nu este online. 

 

Se supune la vot propunerea de acordare a unui minut pentru fiecare consilier şi 

se aprobă cu 11 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri  Ionuț Mersoiu, Nedelcu 

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

Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 6 voturi 

“împotrivă” din partea domnilor consilieri  Alina Ramona Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Bîrsan Costel şi  2 

voturi “abţinere” din partea domnilor consilieri Alin Dobre, Corneliu Dumitru Gheoca. 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Daţi-mi voie, stimaţi colegi!  Îmi cer scuze, 

trebuia să fac acest lucru încă de la început, dar ne-am luat cu treaba. Vreau să vă dau o 

veste foarte proastă, unul din colegii noştri, domnul primar Rusu Vasile a pierdut lupta 

cu viaţa şi iată că s-a stins chiar astăzi şi propun un moment de reculegere.” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Dumnezeu să-l ierte!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulţumesc! Dumnezeu să-l ierte!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dumnezeu să-l ierte! Supun la 

vot ordinea de zi  împreună cu proiectele adăugate de domnul Primar, cele 2.” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru nu este online. 

 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 12 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, Radu Nițu, Ungureanu Daniel şi  7 voturi “abţinere” din 

partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona 

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

 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dacă îmi permiteţi!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”O observaţie. Voi cei care purtaţi măşti, nu 

mai puneţi mâinile cu mănuşi pe gură, pe ochi, iar le puneţi pe jos, iar, domnule Radu 

Niţu, vă rog frumos. Deci nu faceţi decât să vă infectaţi, autoinfectaţi singuri acolo, dacă 

cumva s-a întâmplat  să fie vreun virus pe mesele alea. Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mulţumesc, domnule doctor!” 

 

 

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

validarea Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr. 289/16.04.2020 privind 

majorarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dacă îmi permiteţi, domnule 

preşedinte, vreau să intervin!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, doamna consilier.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Aş vrea să-l întreb pe domnul 

Primar al Municipiului Focşani, că am văzut  că repetă acelaşi lucru şi alocă bani 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi domnule viceprimar, mi se pare că dumneavoastră aţi 

semnat, chiar că dumneavoastră aţi semnat, nu dumnealui, aceste Dispoziţii, prin care 

dă bani Direcţiei de Asistenţă Socială şi îmbracă aşa frumos, domnul Primar, că este în 

ajutorul persoanelor care au nevoie acum, cea mai mare nevoie, de sistemul de sănătate, 

dar dumnealui uită  că prin aceşti bani pe care îi alocă către Direcţia de Asistenţă Socială 

face foarte multe nereguli. Şi dacă îmi daţi voie, o să prezint despre ce este vorba. Numai 

de curând dumnealui, la Centrul Social Multifuncţional “ Cantina de Ajutor Social şi 

Cămin Persoane Vârstnice”, domnul Primar trebuie să ştie că trebuie respectată 
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Ordonanţa Militară nr. 8. La art.10, alin.1 şi alin.2, dacă îmi permiteţi, domnule Primar, 

o să vă spun despre ce este vorba, spune aşa “ art. 10 se instituie  pe perioada stării de 

urgenţă, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate, în 

care nu au acces persoane din exterior, pentru  personalul angajat al centrelor prevăzute 

la art.9, alin.1, pe o perioadă de 14 zile”, iar la alin.2, spune aşa” perioada prevăzută la 

alin.1 este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu pe o perioadă 

egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă,  prezenţa personalului în  Centru 

asigurându-se  în ture şi schimburi”  şi domnule Primar ştiţi ce a făcut Direcţia de 

Asistenţă Socială la îndemnul dumneavoatră? Cei 26 de angajaţi ai acestui Centru de 

Bătrâni au fost duşi cu forţa la un hotel şi ştiţi foarte bine dumneavoastră al cui este acel 

hotel şi o să revenim cu ştiri pentru cetăţenii Municipiului Focşani.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este plângerea penală făcută de domnul 

prefect?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dacă îmi daţi voie să-mi termin 

ideea, nu v-am intrerupt. Cele 26 de persoane angajate, în condiţiile în care… împărţiţi 

personalul în 2, da, şi să-i cazaţi 14 zile la acel hotel, dacă n-aveau posibilitatea  să stea 

în Centrul de Bătrâni şi să meargă la serviciu şi după acele 14 zile dumnealor se 

întorceau acasă şi venea celălalt schimb. Dumneavoastră i-aţi dus cu forţa acolo şi 

culmea, decontaţi, domnule Primar, pentru 26 de oameni, pe 28 de zile. Spuneţi-mi 

dumneavoastră cum respectaţi Ordonanţa Militară 8 şi de ce fraudaţi Bugetul 

Municipiului Focşani, prin aceste alocări de bani? În loc să plătim 109 mii lei, adică 1 

miliard 100 de milioane, dumneavoastră vreţi să plătiţi 2 miliarde 200 unui hotel de casă 

al dumneavoastră. Vă rog să spuneţi…” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: ”Ca să mori tu de ciudă, de aia.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Poftim, acesta este răspuns de 

consilier? Îmi cer scuze, nu, ideea  este că domnule Primar veţi răspunde pentru acest 

lucru şi veţi da socoteală organelor, acelea de care dumneavoastră în şedinţa de comisii 

spuneaţi…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, mulţumesc, timpul alocat 

s-a terminat. Vă mulţumesc! Domnule Primar, dacă doriţi să răspundeţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, văd că în continuare căutaţi tot felul de 

tertipuri, dar nu aţi citit decât ce vă convine dumneavoastră din Ordonanţa Militară nr.8 

. La art.11 spune foarte clar că atunci când personalul, aveţi cumva Ordonanţa 8 la 

îndemână? Atunci când nu există un spaţiu suficient, se poate apela la spaţii de cazare 

din imediata apropiere, 1, 2, în momentul aprobării Ordonanţei 8, nu era prevăzută nicio 

sumă alocată pentru decontarea cheltuielilor  cu cazarea. Vă citesc din Ordonanţa 

Militară 8 “în situaţia în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare 

pentru aplicarea prevederilor art.10, alin.2, autorităţile  administraţiei publice locale pe 

raza de competenţă a cărora funcţionează serviciile sociale prevăzute la art.9, alin.1, au 

obligaţia identificării şi asigurării  în proximitatea acestora de spaţii pentru cazarea 

personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acesteia, 

precum şi asigurarea transportului personalului care este în izolare preventivă la 

domiciliu, de la locul de muncă, la domiciliul de reşedinţă, acestuia şi invers, cu 

respectarea măsurilor de protecţie şi prevenire a infecţiei”. Doamnelor şi domnilor 

consilieri… 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, ştiţi Ordonanţa 

Militară?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna Dimitru, daţi-mi voie să îmi spun 

punctul de vedere şi apoi discutaţi dumneavoastră cât doriţi, eu v-am ascultat. Se spune 

în felul următor, că trebuie să le asigurăm  spaţii de cazare în imediata proximitate a 

acestora. Să vă prezint aşa pe scurt situaţia. La Căminul de Bătrâni, în acest moment 

avem 50 de persoane vârstnice, cazate, din care 39 sunt dependente sau semidependente. 

Ce înseamnă asta? Că nu pot fi, nu se pot hrăni singure, nu-şi pot face toaleta singure, 

nu se pot descurca singure. Toate aceste persoane şi vreau să vă spun că înainte de 

apariţia Ordonanţei 8, din 9 aprilie, reţineţi, 9 aprilie, noi pe  data de 7 martie, deja luam 

măsuri preventive pentru a nu se răspândi virusul în Cămin şi am dispus printr-o hotărâre 

de Comitet Local pentru Situaţii de Urgenţă, închiderea Căminului, accesul făcându-se  

doar pentru personalul medical şi medico-sanitar din acest Cămin şi doar pentru a se 

putea asigura protecţia acestora. Aparţinătorii intrau doar în cazuri excepţionale. 

Ulterior s-au făcut şi nişte circuite foarte clare acolo, inclusiv cu dezinfectarea la intrare 

şi la ieşire tuturor celor care lucrează acolo. Dragi colegi, dacă dumneavoastră 

consideraţi că 26 de persoane împărţite în 2, pentru că în Ordonanţa Militară, doamna 

Dimitriu, nu scrie nicăieri că trebuie să împărţim în 2 personalul, aşa cum prost s-a 

interpretat de foarte multă lume. Avem acolo…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…alin.1 şi alin.2, vi le-am citit 

mai devreme, domnule Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnişoara Dimitriu, daţi-mi voie să vorbesc 

eu şi pe urmă discutaţi dumneavoastră cât vreţi.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…vi le-am citit mai devreme…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am acordul, cu 26 de persoane, împărţit la 2, 

înseamnă 13. Ca să asiguri program non-stop  cu 13 persoane, să asiguri igiena, să 

asiguri tratamentul, să asiguri masa a 50 de persoane…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră încălcaţi 

Ordonanţa Militară nr.8…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Bine, doamnă, mă lăsaţi să vorbesc sau dacă 

nu, vă închidem microfonul. Închideţi-i domnule microfonul, că nu trebuie să stăm aici 

să facem ţigănie, dacă vreţi să discutăm. Avem aprobarea scrisă din partea tuturor celor 

care sunt angajaţi, că au preferat să fie izolaţi în totalitate pe perioada celor 28 de zile, 

cât ţine Starea de Urgenţă, de la momentul apariţiei, până în momentul când se va ieşi 

din Starea de Urgenţă…este acoperită toată perioada, dacă stau bine să mă gândesc. 

Trebuie să vă spun că era singura modalitate prin care puteam să avem continuitatea 

serviciilor şi să asigurăm nişte servicii de calitate celor 39 de bătrâni, care repet, nu se 

pot întreţine singuri. Nu putem să le facem doar mâncare, avem nevoie să le administrăm 

tratament şi pe timp de noapte şi pe timp de zi, să-i schimbăm, la unii le schimbăm 

pamperşii, la unii le schimbăm, la toată lumea trebuie să le schimbe lenjeriile ş.a.m.d. 

Trebuie să înţelegeţi foarte clar că nu a fost, a fost o decizie greu de luat şi nu am luat-

o eu singur. Propunerea a venit din partea conducerii Căminului Pentru Persoane 

Vârstnice. Vreau să vă aduc la cunoştinţă, faptul,  asta nu vreţi să subliniaţii, stimaţi 

colegi PNL, că vă bateţi joc de personalul medico-sanitar, prin Ordonanţa care a fost 

dată ieri s-a stabilit cursul pentru aceştia, iar 90 de lei, reţineţi, 90 de lei va fi cazarea şi 
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16,6 lei, 3 mese pe zi, în contextul în care pentru cei care vin din afară pentru carantină 

instituţionalizată, Guvernul României a făcut cel mai mare business posibil şi cea mai 

mare risipă de bani publici, vreodată din istoria României, a cheltuit peste 100 şi ceva 

de milioane de lei pentru carantinarea persoanelor care vin din afară, cu nişte preţuri de 

5*, 230 de lei pe zi cazare/persoană şi 70 de lei, 3 mese/zi. Adică ăla care stă şi şterge 

la fund un bătrân şi-l îngrijeşte să nu moară, îi dai 16,6 lei/zi hrană, iar ăluia care vine 

din afară şi am văzut foarte bine că 80%  dintre ei cine sunt, da, le dai 70 lei/zi hrană şi 

le dai 230 de lei cazare/zi, ca să facă PNL-ul business şi mă împinge prefectul şi cu 

DSP-ul, să preiau ilegal contractul încheiat cu Hotel Unirea, ca să facem carantină în 

centrul oraşului. 

Domnilor consilieri ăstia 840 de mii de lei, poate n-aţi citit cu atenţie, sunt bani 

veniţi de la DSP tocmai pentru a face contracte pentru carantinarea acestora care vin din 

afară, nu are nicio legătură cu ce spune domnişoara Dimitriu Ana-Maria. De aceea vă 

spun foarte clar, răspund în faţa legii, ştiu că mi s-a făcut deja plângere penală pentru că 

se vrea în aşa fel încât să se limiteze suma, să ajungă la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Vrancea, pentru că avem, aveţi interese acolo şi aveţi intrări acolo prin alte persoane, 

care sunt colegii dumneavoastră şi vreţi neapărat să îmi găsiţi, că aşa se întâmplă în 

această perioadă, am observat, Guvernul României în această perioadă nu se laudă cu 

testări în masă, nu se laudă...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar eu zic că deja aţi început 

să vă…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…nu se laudă cu măsuri preventive, se laudă 

cu numărul de amenzi şi cu numărul de dosare penale. Eram probabil singurul primar 

din ţară, PSD, din municipiu reşedinţă de judeţ, căruia nu i se făcuse până acum dosar 

penal şi aţi găsit chichiţa asta, dar să ştiţi că noi suntem la adăpostul legii şi nu încalc 

nicio  lege, dar a trebuit să le asigur oamenilor respectivi, condiţiile necesare să poată 

să îşi desfăşoare activitatea în mod normal, vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc şi eu! Dacă mai 

sunt alte discuţii? Doamna Dimitriu dumneavoastră aţi vorbit, aţi depăşit minutul, vă 

mulţumesc! Vă rog, domnule Iorga!” 

Domnul consilier Marius Iorga: ” Vă mulţumesc, domnule preşedinte! 

Domnişoara Dimitriu, mai devreme a făcut o remarcă, zic eu cam mincinoasă.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule preşedinte, vă rog 

frumos să nu închideţi microfonul şi să faceţi ceea ce faceţi în şedinţele în care ne 

întâlnim la Consiliul Local. Să vă fie ruşine!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Aţi vorbit 1 minut.” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Domnişoara Dimitriu v-am ascultat atent, nu 

v-am înterupt, cu toate că aş fi făcut-o din secundă în secundă, vă rog frumos să mă 

ascultaţi şi dacă aveţi ceva de comentat, după aceea, cu drag. Deci am zis că aţi făcut o 

remarca  mai devreme, zic eu mincinoasă, doar pentru a dezinforma cetăţenii, cu 

siguranţă. Să ştiţi că am vorbit cu o parte din personalul de la Căminul de Bătrâni, 

asistenţi, infirmieri şi vă spun sincer că au fost foarte bucuroşi, că s-au luat aceste măsuri 

pentu sănătatea şi siguranţa dumnealor. Aşa că să veniţi dumneavoastră acum cu 

dezinformarea că oamenii sunt supăraţi şi nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii.E uşor 

să dezinformaţi. Vă mulţumesc, domnule preşedinte!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Sunt foarte supăraţi, foarte supăraţi…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc şi eu! Dacă sunt 

alte discuţii? Cei care nu au vorbit, dacă nu, supun la vot.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule preşedinte…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Închide microfonul, pentru că 

domnişoara consilier a vorbit  1 minut. Vă rog, dacă mai are cineva, vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulţumesc! Vreau să vă spun că acest 

proiect de hotărâre are un miros pestilenţial, aşa de la distanţă…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Părerea dumneavoastră, 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”E părerea noastră şi asta se va vedea pe 

parcurs, nu trebuie să fim de acord cu astfel de proiecte, mai ales că e vorba despre banii 

publici ai românilor şi nu putem să…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Staţi puţin, daţi-mi voie, vreau să…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna Dimitriu  nu v-a spus oare noaptea, 

ce semnează, domnul director de la DSP? Este adresa, uitaţi-o aici, o aveţi anexată la 

proiect, este adresa venită de la DSP, pentru asta noi facem proiectul şi vă citesc “ Prin 

prezenta vă rugăm să ne sprijiniţi în contractarea unor spaţii de carantinare în baza HG 

269/2020 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea 

cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi 

pentru aplicarea unei, alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară, de la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea 

Bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobat prin HG 201/16.03.2020. Menţionăm că la 

acestă dată avem încheiate cu unitatea dumneavoastră 2 contracte de finanţare, în sumă 

de 1 milion 372 mii 900 lei pentru personalul medico-sanitar, reprezentând 1 milion 59 

de mii 300 lei pentru 107 persoane, adică pentru personalul medico-sanitar şi pentru 

cheltuielile cu hrana la 2 centre de carantină, Liceul Economic şi Hotel Pandora Sport. 

Estimăm că am avea nevoie de un centru pentru circa 100 de persoane ce urmează să 

sosească din străinătate, pentru care vă putem aloca suma de 840 mii lei”. Deci suma 

asta a fost transmisă de către DSP în vederea identificării a 100 de locuri de cazare, ca 

să nu vă mai spun  că asta, această adresă este una din multele adrese care au venit atât 

din partea DSP, cât şi din partea Instituţiei Prefectului. De data aceasta a dat-o aşa cu 

caracter general, să găsim o unitate, dar precizez că la adresele anterioare mi se 

impuneau şi ne-a întrebat de mai multe ori şi domnul prefect şi DSP-ul, de ce refuzăm 

să preluăm contractul încheiat cu Hotel Unirea pentru carantină. 

Deci banii ăştia erau daţi pentru Hotel Unirea, stimaţi colegi. Ori noi toţi am spus 

foarte clar, nu putem să încălcăm legea, ei asta voiau prin ceea ce îmi solicitau mie, atât 

Prefectura, cât şi DSP-ul, să încalc legea. Domnilor consilieri, noi nu putem să preluăm 

nişte contracte cu ochii închişi, noi nu am fost, prin Decretul 195, de declararea a Stării 

de Urgenţă, nu am fost instituţie scutită de la aplicarea legilor privind achiziţiile publice. 

Orice contract încheiat de Primăria Municipiului Focşani  se face pe baza  unei proceduri 

stabilite şi în baza unor alocări bugetare şi le-am spus foarte clar, oameni buni, în primul 

rând când mi-a solicitat de mai multe ori, Prefectura, le-am spus “ nu am bani alocaţi”, 
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în cele din urmă iată, mi-au alocat ăştia 840 de mii şi în al-2-lea rând, când mi s-au dat 

banii, mi s-a spus,  ia  Hotel Unirea, Hotel Unirea care a încheiat contract…” 

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

voie…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”….Instituţia Prefectului peste noapte, 

încălcând legea, de fapt Prefectura şi cu DSP-ul  au încălcat legea la momentul 

respectiv…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”…aici se pune problema dacă, carantinările 

sunt corecte sau nu, domnule Primar…” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, dumneavoastră 

eraţi obligat de la început…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu eram obligat, domnişoară, la vremea 

respectivă nu eram obligat, eram obligat la solicitare, dar n-am primit nicio solicitare 

din partea Instituţiei Prefectului. Domnul prefect împreună cu conducerea de la vremea 

respectivă, nu era amantul dumneavoastră şeful de la DSP, dar nu e nicio problemă. A 

venit acuma şi facem talmeş-balmeş…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu zic să, haideţi să nu dăm dintr-o 

chestiune civilizată într-o…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…că ştim foarte bine, l-a găsit Poliţia Locală 

când s-a făcut controlul şi care, pentru care, doamna Dimitriu m-a dat în judecată şi a 

câştigat în instanţă…..l-a găsit acolo…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…cei de la DSP…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…proiectul de hotărâre pe care vi l-am propus 

este în baza adresei semnate de domnul director executiv, Bunghez Cătălin, da, de la 

DSP, vă mulţumesc! Dar cred că domnişoara Dimitriu Ana-Maria, dumneavoastră nici 

n-ar trebui  să participaţi la vot, dacă mă întrebaţi pe mine.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulţumesc, domnule 

Primar! Supun la vot acest proiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Mersoiu mi-aţi tăiat microfonul, dar 

doream să iau şi eu cuvântul.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”A, vă rog, domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulţumesc frumos! Domnule primar vă 

recomand în primul rând  să vă uitaţi în ograda dumneavoastră. Nu mai bateţi câmpii…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vorbiţi la proiect, vă rog 

frumos, domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”……în afara subiectului…dar domnul Primar 

vorbeşte frumos, aţi observat şi dumneavoastră. Domnule Primar tot spuneţi că cineva 

a vrut Hotel Unirea. Înseamnă că dumneavoastră aţi vrut alt hotel, nu? Aţi avut un alt 

interes?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Bîrsan mi-am exprimat public 

opinia, că nu este cea mai bună soluţie, să facem carantină în centrul oraşului şi ţin cont 

de toate scrisorile şi toate nemulţumirile venite din partea cetăţenilor din Municipiul 

Focşani. Ce să vă spun, că ăştia care au venit din afară şi s-au cazat acolo, au lăsat 

maşinile, ieşeau de fiecare dată când voiau la maşină…” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar ei nu sunt 

“ăştia”…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Persoanele care au fost cazate.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…judeţului Vrancea. Să vă fie 

ruşine!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…ieşeau pe geam şi scuipau seminţe.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar de ce dumneavoastră 

totdeauna când…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Aţi citit toate scrisorile, toate mesajele venite 

din partea cetăţenilor din centrul Municipiului Focşani?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Îmi daţi voie să vorbesc?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulţumesc, domnule 

consilier!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”….Pot să spun că sunt ”ăştia” pentru că au 

vrut să se arunce de la etaj…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi şi puteau să se arunce şi de la marginea 

oraşului…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mulţumesc, domnule consilier. 

Supun la vot acest proiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ” Păi domnule preşedinte, în primul rând v-am 

rugat să mă lasaţi şi pe mine să vorbesc.” 

Doamna consilier Luminiţa Balaban: ”…Mai sunt şi alte probleme pe ziua de 

azi, mai am şi alte activităţi.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu sunteţi “pentru” a face contracte pentru 

carantina persoanelor care vin din afară. Mulţumesc, domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru nu este online. 

           
Se supune la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi și  nu se adoptă cu  9 

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

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

Nedelcu Mihai, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel și 10 „abțineri” din partea domnilor 

consilieri   Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre 

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

Nițu, Gongu Emanuel, Bîrsan Costel. 

 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule preşedinte care sunt 

cele 9 voturi ”pentru”?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”A zis fiecare în parte.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnul Niţu aţi consemnat că    

s-a abţinut?” 

Domnul consilier Radu Niţu: ”Da, da.” 

 

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

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, 
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pe trimestrul I 2020, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare; 

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

           Dacă sunt discuții? 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 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. 106 

 

 Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 196/2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentații avizare lucrări de 

intervenție privind obiectivul de investiție: „Refacere infrastructură strada Slt. 

Dumitru Tănăsescu și strada Tinereții” cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunt Bîrsan. Dacă îmi permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „La acest proiect, m-am uitat pe referatul de 

aprobare și printre altele se justifică această sumă prin... spune aici, prin așternerea a 

două straturi succesive de balast de 25 de cm, deci asta ar însemna 50 de cm și încă 2 

straturi de balast de câte 20 de cm, deci asta înseamnă undeva la 90 de cm la 1 m de 

balast pe str. Tinereții la lungimea ei de 210 m ar însemna undeva la 1500 de m2 de 

balast, ceea ce mie mi se pare mai puțin probabil. 

Deci nu cred că este justificată suma în plus dat fiind că acele greșeli au fost făcute 

de către executant nicidecum de noi Consiliul local sau de către Primărie. 

 Altă chestiune, și vreau să vă supun atenției, spunea aici undeva la sfârșitul 

proiectului, că termenul de execuție al lucrărilor este de 11 luni calendaristice, dar eu 

vreau să  vă întreb unde? Când? După ce dată începe acest termen de 11 luni 

calendaristice? Dacă poate, vă rog frumos  să-mi explice cineva. Asta ar fi o întrebare. 

Și a doua întrebare: Când a început această lucrare pe str. Tinereții? Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiți vă rog cu atenție. Se spune așa, 

că prima dată prin dispoziție de șantier nr. 1 a fost propusă această soluție tehnică. O 

secundă. 25 cm grosime fiecare, dar și după această soluție, valoarea capacității portante 

a fost mai mare decât cea admisibilă. În vederea rezolvării acestor probleme, 

proiectantul a propus o altă soluție tehnică, adică        s-a renunțat la cea cu 2 straturi de 

25 de cm grosime fiecare și s-a venit cu altă soluție, respectiv de așternere a unui strat 

de balast de 20 de  cm grosime și a unui strat de balast stabilizat cu 5% ciment în grosime 
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de 20 de cm prin Dispoziția de șantier nr. 2. Deci nu s-au pus, cum ați calculat 

dumneavoastră 90 de cm, s-au pus doar 40 de cm. Acolo au fost niște probleme cu 

privire la compactarea stratului de fundare al acestui drum.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Problemele date de consistența 

solului și de existența unei conducte de apă care a fost foarte spartă, gen cea de la Hațeg. 

S-a înlocuit până la urmă acea conductă pentru că atunci când intra cu vibrocompactorul, 

țeava ceda și se făceau acumulări de apă și nu ieșea proba de compactare. Au fost foarte 

multe probleme pe strada respectivă, de aceea s-a ajuns la această soluție finală până la 

urmă cu strat de balast de 20 de cm și strat de balast stabilizat de 5 cm și a ieșit până la 

urmă proba de compactare. Acum se lucrează la trotuare urmând ca în cel mai scurt timp 

să se toarne cele 2 straturi de asfalt și ridicarea la nivel a capacelor căminelor de 

canalizare și a geigerelor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, am înțeles explicația 

dumneavoastră, dar eu cred, nu sunt absolut sigur, dar eu cred că nu este corectă 

explicația dumneavostră și vă spun de ce. Din referatul de aprobare, încă o dată vă citesc, 

s-au alocat, s-au așternut acele două straturi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, domnul Bîrsan, s-au așternut, s-

a făcut proba de compactare, n-a ieșit, a scos din nou balastul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu-i adevărat, domnul Primar. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E, nu-i adevărat! Știți 

dumneavoastră?! Eu am fost zi de zi pe șantier  acolo și știu exact pas cu pas ce    s-a 

întâmplat acolo. Vă spun fiecare etapă în parte.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu locuiesc în zonă și știu 

foarte bine.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a scos stratul de balast care s-a pus 

și n-a ieșit stratul de compactare și s-a revenit apoi cu un strat de balast de 20 de cm și 

pe urmă s-a pus balastul stabilizat cu 5% pe 20 de cm.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Prin Dispozițiile de șantier valoarea 

contractului nu s-a modificat. S-au luat de la cheltuielile diverse și neprevăzute și s-au 

dus acolo. Este o chestiune care n-a fost prevăzută în proiect cu privire la stabilitatea 

solului.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Problema pe care o pun eu, este că nu s-au 

executat aceste etape pe care le regăsim în referatul de aprobare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan n-aveți decât să 

vorbiți cu soția dumneavoastră și să mai faceți o plângere penală și eu vă spun foarte 

clar că am toate documentele necesare pentru a face aceste dovezi.” 

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

potoliți cu astfel de lucruri în Consiliul local. Nu vă este rușine?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, dar nu vorbesc. Vorbesc 

profesional aici. Că dumneavoastră asta faceți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu v-am mai spus o dată domnul Primar, 

fiecare să-și vadă de soția lui bună, rea așa cum este.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu sunteți un 

profesionist ca să vorbiți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Știm fiecare ce fel de soție avem la ușa 

noastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu știu foarte bine ce soție am la 

ușă.” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și nu-mi este rușine cu ea deloc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul Bîrsan, dacă 

continuați așa, vă închid microfonul. Să știți. Vă muțumesc! Alte discuții.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul viceprimar.” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am niște întrebări. Dacă se poate să mi se 

răspundă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Păi văd că vorbiți pe lângă, 

domnul consilier și deja v-a trecut și minutul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul viceprimar chiar mă jigniți și vă rog 

frumos... Cine vorbește de soții? Eu sau Primarul?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu, vă mulțumesc mult! 

Atunci...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi nu, răspundeți-mi la întrebare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Păi dacă vorbiți pe subiect, 

vă răspunde domnul Primar, dacă nu, nu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să primiți răspunsul în scris. S-a 

dat ordinul de începere în luna august 2019, dar au fost și câteva sistări făcute. Nu știu 

exact data când a fost dat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Apropo de răspunsul în scris domnul 

Secretar... am cerut la Primărie să mi se dea un răspuns din noiembrie, decembrie și nici 

acum n-am primit.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vi s-a transmis răspunsul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu mi s-a transmis răspunsul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În căsuța poștală pe care nu o 

verificați.” 

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

consilier! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe 5 august, domnule Bîrsan. Vă 

spun exact și au fost sistări în perioada sezonului rece.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu a fost sezonul rece, domnul Primar. A fost 

o primăvară, toamnă mai bine spus.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Bîrsan, au fost temperaturi 

de nu se putea lucra. Uitați-vă în normativele pe care invocați că le cunoașteți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu le cunosc domnul Primar. Le cunosc foarte 

bine.” 

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

consilier!” 
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Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 3 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 107 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea la 

nivelul municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare cuvenite 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu 

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

vizual grav; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 4 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 108 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Asistență Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 5 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 109 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa 

Damian, cod LMI VN-II-m-M-06433 din Focșani, bulevardul Gării nr. 8, aflat în 

proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian Dan Cristian; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 110 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „ Dacă sunt discuții? Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul vice!” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și vă rog cu respect domnule viceprimar, 

lăsați-mă să vorbesc! Nu mă mai întrerupeți! Dacă vedeți dumneavoastră că lumea o ia 

pe arătură, inclusiv eu, opriți-i pe toți și nu numai pe mine.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Este timpul dumneavoastră, 

domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar ați înțeles ce-am spus?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Am înțeles, da. Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Așa domnule viceprimar. Vă rog frumos să 

vă conformați. Deci la proiectul nr. 17...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Numărul 7.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Proiectul nr. 7, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Poftiți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog să vă conformați, 

proiectul nr. 7.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „7 am spus. Dacă am spus altceva, îmi cer 

scuze!  Dar eu parcă 7 am zis.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „17 ați spus. Haideți vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „La articolul 1, la punctul c, la construcție 

stație de autobuz, am observant că această stație costă undeva la 36 de mii de euro. Mi 

se pare totuși exagerată suma. Nu cumva este o greșeală? Asta ar fi o observație. 

Altă observație. La terenul suprafață de 2514 mp situat în intravilanul 

municipiului Focșani T 79, P… are o valoare de inventar undeva la 43 de euro mp. Este 

în Cuza Vodă 56. Nu cumva și aici iarăși este o greșeală? Este subevaluat? 43 de euro 

mp? În ideea în care terenurile similare din aceeași zonă sunt cotate la 108 euro mp. 

Poate cineva să mă lămurească? Vă rog frumos! La ambele probleme. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc și eu!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Oana Amăriuței să răspundă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Doamna Amăriuței.” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public 

și privat, publicitate: „Bună ziua!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sărut mâna, doamnă!” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „ Aș vrea vă rog frumos să-mi repetați.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stația de autobuz la punctul c.” 

 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Este vorba de art. 1 punctul c la stația de 

autobuz.” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Da, la stația de autobuz.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu este mare valoarea de 30 de mii de euro, 

ar veni la cursul zilei..” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Să știți că în documentele atașate proiectului de hotărâre erau și 3 

sentințe definitive și irevocabile cu această valoare. Această valoare este confirmată 

printr-un raport de expertiză contabilă. Vorbim de stația de autobuz.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mi se pare cam mare valoarea. De asta.” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Această stație de autobuz are valoare de 174,494  și este 

confirmată printr-o sentință definitivă și irevocabilă pronunțată de Curtea de Apel 

Galați. Dacă vreți vă zic și dosarul.” 
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 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Este în regulă, doamnă. Vă mulțumesc 

frumos! M-ați lămurit și vă mulțumesc frumos!” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Mulțumesc și eu!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și terenul este tot în același dosar.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cu acel teren de 2514 mp.” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Nu de terenul 2514 discutăm... pe terenul care este  construcția 

”Fosta Vamă”, actualul  Serviciu  Taxe și Impozite. A fost majorată valoarea terenului 

cu valoarea reparațiilor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, dar mi se pare puțin. Terenuri similare în 

aceeași zonă sunt undeva la 108 euro, dacă-mi aduc bine aminte. 80 și ceva de euro. Și 

el este evaluat la 43  de euro mp. Nu-i cam puțin?” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate:  „Noi am majorat valoarea terenului cu valoarea reparațiilor în acest 

moment.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, doamnă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan nu s-a făcut o 

actualizare a prețurilor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu mă refer că-i suma... Mi se pare mie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți dreptate domnul Bîrsan. Aici 

aveți dreptate. Doar că în acest moment, noi nu am făcut o reevaluare a acestui teren. 

Noi aveam acel teren în inventarul Primăriei Municipiului Focșani, la o sumă la care s-

a adăugat valoarea lucrărilor de reparații. Ați văzut foarte bine că acolo s-a amenajat 

parcarea respectivă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și atât am făcut în acest moment. 

Momentul în care vom face o nouă inventariere și o nouă reevaluare toate terenurile vor 

fi actualizate la prețul de piață. Și există el în acest moment în inventar la un preț mult 

mai mic. Se poate vedea cred... Nu avem de la cât la cât a fost creșterea, Oana?” 

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Nu, dar v-aș putea spune. Dacă sunt 2514 m... Cuza Vodă este 

zonă A... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Acolo ar trebui să fie 108 euro mp.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „108 euro. Vom face o reevaluare în 

momentul în care se impune . Dar în acest moment noi nu am făcut altceva  decât am 

adăugat valoarea lucrărilor de reparații la valoarea care exista în inventar.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bine, domnul Primar. Mulțumesc!” 

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

Doamna Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Și eu!” 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 111 
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Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2020 privind inițierea 

procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 29,6321 ha teren 

pășune situată pe teritoriul administrativ al localităților: Golești, Bolotești și 

Slobozia Ciorăști care aparține domeniului public și privat al municipiului 

Focșani, începând cu anul 2020, pe o perioadă de 7 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Aici, dați-mi voie vă rog. Am 

un amendament, exact cum v-a spus și domnul Secretar în Comisii s-a strecurat o 

greșeală în sensul că, la anexa 1 și nr. 2 se va adăuga la proprietar Primarul Municipiului 

Focșani, domnul  Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îmi permiteți?” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi cum domnul Primar Misăilă este 

proprietar pe pășune?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Municipiul Focșani.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Așa spuneți domnul. Primarul nu poate fi, 

adică poate fi, dar… Bun. Am de făcut câteva observații. Deci în condițiile în care pentru 

un ha de pășune subvenția primită de acel chiriaș sau cel care va închiria pășunea este 

de aproximativ 900 lei/ha /an, noi închiriem hectarul cu 290 de lei. Mi se pare extrem 

de puțin. Unde mai pui? Pe 7 ani. Să nu uităm că terenurile acelea aparțin proprietății 

locuitorilor Municipiului Focșani, deci proprietatea aparține locuitorilor municipiului 

Focșani. Eu zic să nu ne batem joc de banii focșănenilor și de proprietatea lor, că-i a lor. 

Deci repet. Nu putem începe licitația cu 290 de lei de ha/an când el primește subvenție 

900 de lei /ha/an. Deci eu așa avea un amendament. Să propun pornirea licitației de la 

800 lei și pe 3 ani, pe 7 ani este în bătaie de joc. Asta a propus-o domnul Iorga atunci. 

Apropo de domnul Iorga care ține cu focșănenii, ține punând 7 ani la contract de 

închiriere. 

Știm cu toții că uzual este undeva la 5 ani și fiind proprietăți de stat de municipiu 

ș.a.m.d., bine ar fi 3 ani. Ne dă o predicție. Ne dă un ajutor pentru viitor în cazul unor 

schimbări, 7 ani nu mai poți face nimic.” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Domnul consilier, era alt proiect, dar 

nu mai contează.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, ăsta era cu pășunea. Era alt proiect, dar 

tot de pășune. Cînd ați propus dumneavoastră 7 ani.” 

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Sunteți în eroare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu sunt în eroare deloc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dau cuvântul domnului 

Secretar, ca să vă răspundă domnul Bîrsan. Da. Mulțumesc! Vă rog, domnule Secretar.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnule consilier, bună ziua! Atunci când am redactat  proiectul de hotărâre, am avut 

în vedere ca obiectul acestui proiect de hotărâre să fie practic 4 suprafețe. Ca să înțeleagă 

toată lumea despre ce este vorba. Sunt 4 suprafețe, două în privat respectiv 1,83 ha care 

sunt pe raza localității Bolotești, 25 ha care sunt pe raza comunei Slobozia Ciorăști.  
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În domeniul public 1,98 și încă 0,81 sunt două suprafețe pe malurile râului 

Milcov, pe administrativ Golești. Suprafața care este eferentă satelor Mândrești, 

Munteni și Moldova nu face obiectul acestui proiect de hotărâre.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Curios domnul.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu mă refeream aici și la prețul care mi se 

pare destul de mic.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Atunci 

lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt. Am spus care este obiectul pentru că 

dumneavoastră susțineți că terenul aparține oamenilor. Nu putem face acte de dispoziție 

decât pe terenurile care aparțin municipiului Focșani.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, iertați-mă, vă rog frumos 

că vă întrerup. Am spus așa, știți poetic, dar fiind al municipiului Focșani tot terenul ne 

aparține nouă cetățenilor, la asta mă refeream. Și nu este normal să dispunem un preț 

derizoriu, având în vedere că proprietatea ne aparține nouă cetățenilor.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Bine. 

Atunci. Sub aspectul că o iau sub beneficiul de inventar că facem proiecte de hotărâre 

la modul poetic... Lăsați-mă să-mi continui ideea. Ordonanța de Urgență 34/2013 care 

reglementează regimul pășunilor în România ne obligă ca termenul minim să fie de 7 

ani și maxim de 10 ani. Deci nu putem dispune împotriva legii și ne-am gândit ca  acest 

proiect să facă obiectul acestor închirieri pentru perioadă de minim 7 ani.  

În ceea ce privește prețul, am detaliat modul de fundamentare având în vedere 

Hotărârea Consiliului Județean prin care se stabilește masa verde la hectar raportat cu 

bonitatea terenului raportat cu cheltuielile pe care trebuie să le facă cu forma 

amenajamentului pastoral fiecare crescător de animale și așa am ajuns la 290.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, iertați-mă, dar subvenția 

aceea de aproape 900 de lei, dacă nu mai mult, pentru ce este acordată?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Este o 

subvenție pe care o acordă statul crescătorilor de animale de către APIA.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Suma aceea are un fundament, da? 

Dumneavoastră îmi spuneți mie acum pentru lucrări. Păi acea sumă este făcută pentru 

îngrășăminte, luat ciulinii...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Probabil din suma care se acordă de către APIA  se fac și lucrările. Pentru că 

dumneavoastră  știți...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi și atunci fundamentarea de ce ați mai 

făcut-o o dată?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Practic respectivul primește bani pentru 

lucrări făcute în contul APIA, și-n contul Consiliului local și al Primăriei?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Eu am 

argumentat modul de fundamentare al prețului. Dacă dumneavoastră considerați că 
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prețul este mic, faceți propunerea. Se supune la vot amendamentul și dacă trece,va fi 

prețul de pornire la licitație așa cum doriți dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Respectivul primește 900 de lei pe ha/an.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Am 

înțeles, domnul consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi punem 290 de lei? Este normal?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bârsan, dumneavoastră 

propuneți să-i luăm pe urmă prin creșterea acelui preț, de la 230 lei, iar el nu mai rămâne 

cu niciun leu și trebuie să facă cheltuieli din cheltuielile de întreținere a acelui teren, să 

facă din banii proprii. Practic dacă o luăm așa logic, după logica dumneavoastră, nu 

logic, să luăm toată subvenția la bugetul local și să lăsăm cetățenii care și așa nu știu 

câți se vor înghesui să închirieze pentru că, dacă vă uitați foarte bine, în afară de acel 

teren de 25 de ha, care este insuficient pentru un crescător de animale, și acesta, sunt 

terenuri foarte mici. Cum vă spunea domnul Secretar1,83 ha mai avem...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar cel de 25 de ha?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nici cel de 25 de ha nu este suficient 

pentru un crescător. Vă dau un exemplu pentru crescătorii de bovine, ei au nevoie de 

parcă 6 ha pe cap de bovină, asta înseamnă că poate să crească maxim 4 bovine pe cele 

25 de ha. Ori dumneavoastră credeți că prețul obținut din creșterea a 4 bovine acoperă 

cheltuielile cu întreținerea unei pășuni atâta timp cât noi îi luăm toată subvenția la 

bugetul local doar prin concesionarea terenului, prin închirierea pășunii respective?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnul Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Subvenția venită  prin APIA este o 

subvenție care vine în ajutorul procesatorilor și al cultivatorilor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Respectivul poate să nu crească nici o găină 

acolo.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Va fi obligat prin contract să facă 

anumite lucrări și să ne facă anumite dovezi, iar el nu poate obține subvenția respectivă 

fără să facă aceste dovezi. Este caz de infracțiune, iarăși un subiect de discuție dacă 

vreți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar din 900 de lei, dacă el dă 

chiria 290 lei nu trebuie să mai crească nici măcar o găină acolo, ia mărăcinii... Face el 

ce face pe acolo și a rezolvat problema. Și-i rămân banii fără nicio...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă dumneavoastră într-un an de 

zile reușiți să întrețineți un ha de pășune cu 900 de lei cu toate lucrările prevăzute în 

amenajamentul pastoral să mai și mergeți acolo și să mai faceți și pășunat și mai obțineți 

și profit, eu tot respectul în fața dumneavoastră. Dar eu vă spun că trebuie să veniți și în 

sprijinul crescătorulor atât cât putem și pentru că și așa le-am luat celelalte suprafețe de 

pășune și le transformăm în spații verzi, că avem alte interese. 

Noi nu avem oricum foarte mulți crescători în municipiul Focșani. Vreau să vă 

precizez că în afară de un crescător în cartierul Mândrești, nu avem pe nimeni. Deci toți 

ceilalți chiriași vor fi din alte localități. Dacă stăm și ne gândim foarte bine și ne uităm, 

subvențiile respective în anumite situații mai ales în situațiile acestea de secetă, poate 

că nu acoperă cheltuielile dacă vrei să faci un lucru de calitate.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu am fost în anii trecuți cu 

reprezentanți de la Poliția Locală, de la Biroul Agricol...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, domnul Bîrsan. Știu problema 

respectivă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ați văzut? Și nu se confirmă nimic din ce 

spuneți dumneavoastră. Ei n-au făcut nimic acolo. Și nu face nimeni nimic. Astea le 

citiți de undeva. Încă o dată vă spun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vedeți că am ceva hârtii în față?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, noi discutăm economic. 

Da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Economic discutăm. Faceți că sunteți 

la guvernare acum, nu știu dacă dumneavoastră sunteți la guvernare. Faceți un proiect 

de lege prin care propuneți că și așa Ministrul Agriculturii n-a făcut nimic de când e 

ministru. Să scoateți subvenția asta de la toți agricultorii, domnule.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „A făcut o mulțime domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A făcut foarte multe, nu s-a pozat pe 

un canal dezafectat să spună că nu se fac irigații. Nu dați drumul la irigații pe perioada 

aceasta de secetă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, discutăm de ceva...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vorbim tot de subvenție. Propuneți 

un proiect de hotărâre de Guvern prin care să sistați plata subvențiilor, că asta-i logica 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu am propus amendament.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi în momentul în care eu îi dau cu 

o mână și-i iau cu o altă mână, înseamnă că el nu mai are subvenție.        Asta-i opinia 

dumneavoastră. Hai să propunem să tăiem subvenția de la toți agricultorii și așa sunt vai 

de capul lor amărâți că nu plouă și Ministerul Agriculturii nu dă drumul odată la sistemul 

de irigații, și să omorâm și agricultura. 

N-aveți niciun proiect de relansare a economiei după această pandemie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule vice, eu propun amendament 800 

de lei pe ha.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Am înțeles.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ăsta este amendamentul meu, da?” 

Dacă sunt discuții? 

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

Ionuț și  se aprobă şi cu 13 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel,  Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai și Tănase Neculai și 7 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-

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

Domnul consilier Eusebiu-Marius Iorga: „Eu votez pentru, dar l-aș întreba pe 

domnul Bîrsan dacă știe cât de greu se crește un animal. Foarte greu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, domnule 

consilier!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul consilier Iorga cunosc foarte bine 

cum se crește.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se crește pe el, domnul vice.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul Tănase cum ați 

votat? Ați consemnat ”pentru”. Îmi pare rău domnul Tănase, vă dă afară de mâine, gata.” 

Dacă sunt discuții? 

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

Costel și nu se aprobă şi cu 11 abțineri din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu 

Emanuel și Nedelcu Mihai  și 9 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel,  Lupu Cătălina și Tănase Neculai. 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să consemnați și votul 

doamnei consilier Lupu cum ați făcut și la domnul Nicu Tănase. Mulțumesc!” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Domnule președinte, vă rog să nu 

consemnați.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Consemnăm la alegere?” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Și eu am greșit și a trecut ”pentru”. La 

revedere! Asta e.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu : „Împotriva a tot ce este antiromânesc. Văd 

că aici s-a ajuns.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vedeți-vă de treaba 

dumneavoastră!” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Domnul Secretar, pe doamna Lupu trebuia 

s-o treceți la ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Amendamentul a picat. Nu 

mai are importanță. A fost o greșeală.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu vă este jenă 

nici măcar că sunteți în direct? Eu vă întreb că sunteți live, pe facebook.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A notat că este ”pentru”, doamna 

Dimitriu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Doamna consilier, s-a notat 

cu 11 consilieri din 12. Proiectul nr. 9.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Stați. 

Supuneți la vot proiectul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier, s-a votat  

11 consilieri din 12. Da? Ce nu înțelegeți?” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Dacă la mine m-ați trecut ”pentru”...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Așa am trecut, domnul 

consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Ok. Atunci.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu sunteți atent.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Îmi cer scuze atunci dacă n-am fost atent.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „E a treia oară când vă cereți 

scuze că nu sunteți atent.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră fiți atent, 

domnule președinte!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 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. 112 

 

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

Regulamentului privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi 

din municipiul Focșani;  

Preș edintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții?”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da. Eu am un amendament”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule Viceprimar”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Și vă rog să aveți răbdare”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Câte pagini sunt, trei, patru?”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Având în vedere că în stabilirea 

cuantumului amenzii contravenționale se face în funcție de gravitatea faptei, 

împrejurări, etc., se impune ca amenzile să se poată încadra între un minim și un maxim 

prevăzut, așa cum există și în alte acte normative. 

Art. 24 punctul 7) se va modifica după cum urmează: 

-aruncarea de țigări, ambalaje de orice tip, resturi menajere pe spațiile verzi.  

Art. 24 punctul 32) se va modifica după cum urmează: 

-bturarea solului natural din vecinătatea tulpinii arborelui (alveola arborelui) la o 

suprafață mai mica de 0,9 mp, pentru a nu se îngreuna accesul apei pluviale spre 

rădăcina acestuia. 

Art. 24 punctul 33) se va modifica după cum urmează: 

-depozitarea sau abandonarea unor materiale de construcții sau moloz pe spațiul  

public (…) cu panouri speciale. 

Art. 25) se va modifica după cum urmează: 

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează : 

a)  de la  100 lei la 200 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea prevederilor 

art. 24 pct. 5, 10 și 36  

b)  de la  100 lei la 200 lei pentru persoane fizice de la 1000 lei la 2000 lei pentru 

persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct. 14 și 15. 

c) de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea prevederilor art. 

24 pct 6 și 7.  
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d) de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1000 lei pentru 

persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 5, art. 14, art. 20, art. 24 pct. 8, 16, 

17, 21,  

e) de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru  

persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct. 20, 23, 25, 29, 32.    

f) de la 200 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru 

persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 17, art. 24 pct. 1, 24 

g) de la 200 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru  

persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct. 18 

h) de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei  

pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct.19, 27, 28. 

i) de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei 

pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct 11 și 12. 

j) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru  

persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct 13. 

k) de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 2000 lei la 2500 lei  

pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct.26. 

l) de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice și de la 2000 lei la 2500 lei pentru  

persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct 33. 

m) de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice și de la 1500 lei la 2500  

lei pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 24 pct 9,30, 31, 34 și 35. 

n) cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea  

prevederilor art. 24 pct. 2, 3, 4, 9 și 20. 

o) cu amendă de la 400 lei la 700 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea  

prevederilor art. 24 pct. 22. 

Iar art.27 se va modifica astfel: transgresorul pe lângă sancțiunea contravențională 

are obligația ca și măsură complementară, aducerea în termen de maxim cincisprezece 

zile la starea inițială iar neconformarea după cincisprezece zile să prevadă o altă 

sancțiune contravențională. Vă mulțumesc frumos.  

Domnule Președinte, m-ați auzit, da ?  Toată lumea m-ați auzit ?”. 

  

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Marius-Eusebiu Iorga, fiind 

adoptat cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor consilieri: Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, și a domnilor consilieri: 

Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel  și Gongu Emanuel și 8  voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu  Ana-Maria, Drumea 

Alina_Ramona, Tănase Neculai, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi 

Dan și Bîrsan Costel . 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier  Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptat cu 12 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, și a domnilor consilieri: Mihai Nedelcu, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel  și Gongu Emanuel și 8  voturi „abținere” din partea doamnelor 
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consilier: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu  Ana-Maria, Drumea Alina_Ramona, 

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

Costel, devenind hotărârea nr. 113 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Scuze, da-ți-mi voie”. 

 Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă rog” . 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Concluzia este că domnii de la PNL 

împreună cu d-nul Bîrsan, nu vor să avem spații curate, spații verzi curate, îngrijite și să 

putem să avem și noi posibilitatea să-i sancționăm pe cei care încalcă legea și care aruncă 

tot felul de gunoaie pe spațiile verzi. Vă mulțumesc”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie …”. 

 Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „… a fost o concluzie”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… o concluzie greșită domnule Viceprimar, 

pentru că domnul Primar aruncă un amendament … 

 Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „… nu v-am dat cuvântul 

domnule Bîrsan, vă rog”. 

 

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

HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale 

agenților economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind 

gospodărirea municipiului Focșani;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Stați un pic, domnului Primar îi dați cuvântul 

și la ceilalți nu le dați cuvântul?”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „... a fost inițiatorul proiectului”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, știți cum se numeau 

cei dinainte de 89?”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Cum vă numiți voi acum.  

Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Viceprimar, am discuții”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Viceprimar, vă rog când mă întâlniți 

pe stradă să nu mă mai salutați, că nu vă mai salut. Sunteți pur și simplu ... nu știu cum. 

Să vă fie rușine. 

Nu se poate ca unuia să-i dați cuvântul și să vorbească ce vrea ...”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, vă închid 

microfonul pentru asta. Vă mulțumesc. 

Dacă sunt discuții pe marginea proiectului?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Dați-mi voie să vorbesc”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Dacă vorbiți pe marginea 

proiectului, dacă nu, vă închid microfonul, să știți”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Pe marginea proiectului dar, rețineți, vă rog 

frumos să nu mă mai salutați. 

Deci, la proiectul 10 ...”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... mare răutate mi-ați făcut, să 

știți!”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule, vom vedea. Nu vă mai salut, nu mă 

mai salutați, da, să fim înțeleși, că nu vreau să discut cu oameni fără caracter”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Mai aveți șaptesprezece 

secunde”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „La proiectul 10, la art.5, la punctul e, se spune 

așa: menținerea curățeniei pe trotuare și pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 

spațiile verzi, aferente pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe 

care le folosesc, cetățenii trebuie să facă curățenie, da? 

Păi, cetățenii municipiului Focșani se transformă în măturători? 

Mătură drumurile, carosabilul?  

Și hai să spunem, să fie așa, unde depozitează gunoiul? 

Unde duce gunoiul? Îl cară în curte? 

Eu propun, un amendament de scoatere din acest proiect la art.5, a punctului e. 

Nu se poate să transformăm cetățenii în ... dacă nu le dăm amenzi, că așa vrea 

domnul Iorga, da, vă rog frumos”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Stați un pic, noi vorbim de 

proiectul nr.10 acum. Proiectul nr.9, a fost aprobat domnule consilier Bîrsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule, eu tot de 10 vorbesc. Sper că nu am 

greșit”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule consilier Bîrsan, la aceste 

două proiecte, Primăria are o posibilitate de a sancționa persoanele rău  voitoare. Sunteți 

împotriva acestui lucru? Să menținem spațiile verzi curate și frumoase? Cum sunt 

acum!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Starea de urgență, domnule Viceprimar, 

gândiți-vă la sănătatea cetățenilor, nu la sancțiuni”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, din starea de urgență ieșim 

pe cincisprezece mai, proiectul se aprobă acum și se aplică după data de întâi. Și nu 

înseamnă că ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, aveți ... ce se va 

întâmpla după cincispezece mai, sunteți cumva ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... așa a anunțat președintețe vostru ... 

a meu nu este președinte, eu nu-l recunosc ... acela care vrea să ne dea țara la unguri”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... ați lucrat și ați fost controlor la Garda 

Financiară. S-a terminat cu amenzile ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ar trebui să-l recunoașteți  pe domnul 

Președinte, că dacă nu dădea starea de urgență mai aveați câteva zile și erați, pa”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Dacă o dădea când a dat-o Ungaria și 

Bulgaria, domnule consilier, nu aveam atâția îmbolnăviți. Și dacă închidea granițele țării 

și nu îi primea pe toți votanții aceia ... și să le dea o sută de Euro ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... haideți domnule ...”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „... vă rog, un pic de liniște”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier Bîrsan, dvs. oricum 

nu faceți curățenie în fața porții, așa că degeaba ... oricum aplicăm sancțiuni pentru 

treaba asta, să știți.  

Ce ați spus dvs., vreți să spun public acum ... ce ați cerut? 
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Ați instigat la furt din domeniul public de pavele, care erau în dreptul gardului 

dvs.  

Sunt lucrări pe str.Timotei Cipariu și ați venit să spuneți că dvs. sunteți soțul ... 

că sunteți consilier local și că sunteți soțul Prim Procurorului și nu vă puteți apleca să 

vă luați pavelele pe care le-ați pus ilegal pe domeniul public și ați dat comandă 

muncitorilor să le curețe frumos de ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnule Primar, va trebui să demonstrați ... 

acest lucru domnule Primar dacă ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …da domnule Bîrsan, știu. Normal, 

asta mă așteaptă”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... am instigat eu la furt ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... atît timp cât ați spus să vi le aducă 

în curte, pavelele care erau pe trotuarul din domeniul public domnule Bîrsan, pe care 

oricum dvs. nu îl măturați niciodată”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Primar, acele pavele au fost puse de 

mine, că dvs. nu ați fost în stare ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da domnule Bîrsan, am fost ... acum 

sunt în stare să le pun dar ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... în fața casei mele domnule Primar ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule Bîrsan, dați-mi dovada că 

dvs. le-ați pus, pentru că ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dvs. habar nu aveți ce vorbiți și va trebui să 

...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da, le-ați pus fără autorizație și 

documente legale domnule Bîrsan ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... m-ați acuzat public de furt, da?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Da, v-am acuzat public ... ați instigat 

domnule Bîrsan ... ați instigat ... v-am spus, nu faceți așa ceva că ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... eu vreau să spun acum domnule Mersoiu, 

opriți-l pe Primar că e pe arătură, bate câmpii, da ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …domnule Bîrsan, eu aduc 

constructorii să declare ce le-ați spus dvs., că sunteți consilier local și nu puteți să vă 

aplecați să luați pavajul de acolo și trebuie să vi-l curețe ei să vi-l bage în curte.  

Să-mi dați dovada că dvs. ați pus pavele acolo ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... o să dați socoteală pentru așa ceva ... pentru 

minciunile pe care ...” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... abia aștept”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Am spus întotdeauna că sunteți un mincinos. 

Un mare mincinos”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ nu sunt minciuni domnule Bîrsan, 

este ceea ce mi-au declarat constructorii de acolo ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... sunteți un jeg uman, un mincinos.”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Când nu vă convine, sunt jeg uman, 

da, da, da, în opinia dvs.”. 
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Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Supunem la vot proiectul”. 
D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Dar amendamentul nu-l supuneți la vot domnule 

Viceprimar?”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Deci nu se poate așa ceva, vă 

rog frumos”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „S-a depus un amendament, nu-i normal? ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Eu am avut un amendament, nu-l supunem la 

vot?”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „După cum ați vorbit domnule 

consilier, cred că nici nu vă mai las să vorbiți în ședința asta, vă spun sincer”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Viceprimar, suntem încă în 

democrație”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Tănase, și în democrația asta așa se 

vorbește domnule!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule, supuneți amendamentul la vot, 

încălcați legea. Domnule Viceprimar ...”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „... iar încălcăm legea...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... păi încălcați legea, am depus un 

amendament”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Cine este pentru amendamentul 

dvs.?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Păi, așa spuneți”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, nefiind adoptat cu 

8 voturi „pentru” din partea doamnelor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu  

Ana-Maria, Drumea Alina_Ramona, Tănase Neculai, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan și Bîrsan Costel și 11  voturi „împotrivă” din partea 

doamnelor consilier:Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, și a domnilor consilieri: Mihai Nedelcu, Iorga Marius Eusebiu, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel  și 1 vot 

„abținere” din partea domnului consilier Gongu Emanuel. 

 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre,  fiind adoptat cu  cu 12 

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

Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, și a domnilor consilieri: Mihai Nedelcu, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel  și Gongu Emanuel și 8  voturi „abținere” din partea doamnelor 

consilier: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu  Ana-Maria, Drumea Alina_Ramona, 

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

Costel, devenind hotărârea nr.   114 
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Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru amenajarea și 

întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani;  

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul de hotarâre și se adoptă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr.  115 

 

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

Raportului informării și consultării publicului nr. 12574 din 07.02.2020 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ 

pentru construire imobil D+P+3E cu spațiu comercial la parter și locuințe colective 

la etaje” – Focșani, intravilan, T. 40, 41, P. 183, 184/1, 184/3, nr. cad. 62805, pe 

terenul în suprafață de 1500 mp;  

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul de hotarâre și se adoptă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 116 

 

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

Raportului informării și consultării publicului nr. 12682 din 10.02.2020 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ - construire 

blocuri de locuințe S+P+8E cu spații comerciale la parter” – Focșani, intravilan, 

str. Cuza Vodă nr. 58, T. 79, P. 4597/1, 4597, nr. cad. 52276, 62459, pe terenurile 

în suprafață de 5111 mp;  

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul de hotarâre și se adoptă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 117 

 

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

Raportului informării și consultării publicului nr. 12573 din 10.02.2020 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ - 

zonă locuințe colective P+4-P+10” – Focșani, intravilan, str. Anghel Saligny nr. 10, 

T. 157, P. 8093, 8094, nr. cad. 65968, 63560, pe terenurile în suprafață de 43369,0 

mp;  

Nu sunt discuții, se supune la vor proiectul de hotarâre și se adoptă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 118 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind scutirea de 

la plata chiriei, începând cu data de 17.03.2020, pe toată perioada instituirii stării 

de urgență a persoanelor fizice/juridice care dețin contracte de închiriere pentru 

teren/spațiu comercial în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Focșani;  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, voiam să revin la 

această inițiativă de proiect pe care Grupul de consilieri locali ai Partidului Național 

Liberal au depus încă din data de 30 martie și nu cred că este cazul să ne spuneți dvs., 

de fapt, mă rog, Primarul, să ne spună … cât și Secretarul, că noi trebuia să ne facem 

referatele.  

Dacă vă uitați la cea ce scrie în raportul pe care l-ați întocmit și … numai puțin 

dacă-mi dați voie …”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Da, vă auzim…”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … să vă citesc din el, numai puțin, să 

găsesc, spune așa: nu îndeplinește condițiile de fond și formă, obligatorii. Este lipsit de 

obiect întrucât referitor la propunerile formulate deja au fost luate măsurile ce se impun 

de către Administrația Piețelor Focșani. 

Ei bine, Administrația Piețelor Focșani, a trimis o adresă în acest sens către 

Primăria Focșani în data de … vă spun și asta, în data de 01 aprilie.  

Deci, practic arată că ceea ce am depus noi, Primarul Misăilă, evident ca să nu 

apară proiectul Partidului Național Liberal, ca inițiatori și ca oameni care s-au gândit la 

cei care … negustorii care sunt în piețele din oraș, evident că dumnealui a trebuit să dea 

mai departe această inițiativă în lucru pentru Administrația Piețelor. Și acum, aflu de la 

cei de la Piață, că dumnealor nu sunt scutiți de plata taxelor, decât de chirie și de o chirie 

pentru faptul că nu mai ocupă aceleași mese din exterior. Dar  plătesc totuși pe zi, da, 

treisprezece lei pe o tarabă.  

Deci, care este de fapt … le mai luați bani sau nu le mai luați bani la oameni? Că 

nu am înțeles. Și în spate nu aveți practic … Administrația Piețelor Focșani, dacă nu 

știți, este în subordinea Consiliului Local, nu a făcut nimic, absolut nimic în spate,  cu 

măsurile pe care le-a luat, da.  

Ce înseamnă chirie, cât, la câți oameni a aplicat lucrul acesta, beneficiază toți, nu 

beneficiază toți ? 

Îmi spuneți prin adresă, că Piața Obor, este închisă activitatea, dar nu spuneți 

nimic de faptul că oamenii aceia că nu mai plătesc chiria pe care o datorează conform 

contractului către  Administrația Piețelor Focșani. 

Este un praf în ochi, aruncat în primul rând negustorilor noștri. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Citiți cu atenție domnișoară adresa 

venită de la …”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Primar, ne-am săturat de 

vorbele dvs. …”.  

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... pe rând, vă rog frumos”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Mințiți, dar nu pot să mai …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… bine doamnă, dvs. așa spuneți că eu 

mint, eu vă spun ce scrie în adresa care a venit de la Administrația Piețelor Focșani, 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani în data de 23 aprilie 2020 …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… înainte de a veni la …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… unde spune foarte clar că … dați-

mi voie, v-am ascultat.  

Înainte de a veni dvs. cu acea  inițiativă, noi am avut deja o hotărâre de Comitet 

Local pentru Situații de Urgență în care am discutat foarte clar cum se va organiza 

activitatea în cele două piețe. 

Iar prin Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr.4/27.03.2020 

am stabilit că, Piața Obor pe toată perioada stării de urgență, se închide. În consecință, 

pe toată perioada stării de urgență, chiriile datorate de operatorii economici pentru 

terenurile și spațiile comerciale închiriate în Piața Obor, în baza contractelor de 

închiriere încheiate cu societatea noastră, s-au suspendat.  

Este foarte simplu. Ce nu înțelegeți ? 
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Iar în Piață, activitatea se desfășoară în mod normal, pentru comercianți. Cei care 

vin și închiriază tarabă, este normal să plătească taxa de chirie pentru tarabă. 

Nu înțeleg, dvs. ce ați fi vrut acum, ca toți acești comercianți să vină să stea gratis 

pe tarabe ? Explicați-mi și mie, că asta nu înțeleg! Asta doreați dvs. ?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Pot să vă vorbesc și eu un pic ?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu mai spun că dvs. depuneți proiecte 

… când a fost depus proiectul acesta domnule Secretar ? ”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: 

„ pe 30 martie 2020”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Pe 30.03.2020 și doriți în mod ilegal 

să stabiliți, că începând cu data de 17 martie … vă aduc la cunoștință dragi colegi, că 

nici un act administrativ nu se poate aplica retroactiv, da, să înțelegem foarte clar. Iar eu 

nu puteam să iau decizia de unul singur, așa cum ați spus dvs.   

Administrația Piețelor este … are ca și acționar majoritar Consiliul Local, iar, 

pentru a pune pe hârtie referatul de specialitate a celor din instituția primarului, trebuia 

foarte clar, mai întâi să aibă punctul de vedere al Consiliului de Administrație și al 

conducerii Administrației Piețelor Focșani. Care ne-a spus foarte clar, da, dacă vine un 

comerciant și spune, începând de astăzi, din cauza stării de urgență, eu nu mai vreau să 

fac această activitate de comercializare, invoca starea de urgență, invoca forța majoră, 

din contract, și în baza acestei notificări se suspenda chiria pentru perioada stării de 

urgență. Era foarte simplu. 

Nu trebuia să emitem o hotărâre de Consiliu Local pentru a putea să punem 

aplicare o asemenea suspendare a unei chirii.  

Dar dvs., de fapt nu ați vrut suspendare, dvs. ați vrut scutire. Că veniți acum, în 

prag electoral, să faceți propagandă electorală. 

Spuneți-mi și mie, în care oraș din țară s-au mai întâmplat asemenea scutiri! Dați-

mi un singur exemplu și eu revin la acest proiect. Mulțumesc”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Președinte, vreau să intervin și eu”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Deci, mai întâi, ceea ce spunea domnul 

Primar, că era data de 17, ok, poate are dreptate. Printr-un simplu amendament se putea 

corija, de la 30 sau de la 1. Deci, asta este o chestie care … Ați văzut că la fiecare ședință 

apar amendamente. Asta o dată.  

În al doilea rând, dvs. spuneți că Piața a fost deschisă … a fost deschisă, dar 

domnule Primar, eu vă dau cel mai mare supermarket pe numele dvs. și vă duceți în 

mijlocul câmpului, e bine? E cineva acolo? Oamenii aceia au avut deschis dar au avut 

degeaba deschis, pentru că lumea nu a venit”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Tănase …” 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… lăsați-mă un pic să termin. 

Ideea era că noi trebuia să ajutăm oamenii aceștia, pentru că oricum nu aveau 

activitate și trebuia să-i ajutăm într-un fel. Asta era ideea, nimic altceva” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Oamenii merg în Piață. Eu am fost 

foarte des în Piață și am văzut foarte mulți …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… da domnule, merg, dar … au venit foarte 

puțini. Au venit … nici 10% din cât veneau de obicei”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „E full Piața domnule Tănase.”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Tănase, dvs. nu vă faceți 

piața bănuiesc, de asta nu știți cum arată …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu, că nu o fac, dar vin și eu în Piață, stați 

liniștit” . 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Nu se vede”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu se vede”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nu se vede?” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu 

dvs. în Piață, și vă spun că merg des”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Și eu merg foarte des, nici eu nu v-am văzut 

niciodată”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Întrebați-l la care piață …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… pentru cunoștința dvs. eu, personal, merg 

zilnic în Piață”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Asta așa este, așa arata Piața, 

zilele trecute, dar nu-i așa că nu ați fost …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „…dar noi nu discutăm de zilele trecute 

domnule. Că a fost de Paști … zilele … aia e altceva … Acolo trecuia să vă duceți cu 

Poliția Locală să ia măsuri”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc”. 

 

 Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 11  

voturi „împotrivă” din partea doamnelor consilier: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, și a domnilor consilieri: Mihai Nedelcu, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel  și 1 vot „abținere” din partea domnului consilier Gongu Emanuel, și 

cu 8 voturi „pentru” din partea doamnelor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu  

Ana-Maria, Drumea Alina-Ramona, Tănase Neculai, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan și Bîrsan Costel.  

 

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

la plata chiriei, începând cu data de 17.03.2020, pe toată perioada instituirii a 

chiriașilor ce dețin cu chirie locuințe sociale, din fondul locativ de stat, locuințe 

ANL sau locuințe de serviciu pe raza municipiului Focșani;  

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții?”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, sunt discuții, pentru 

că, la fel, am cerut o ședință de îndată, domnule Primar, da, și am convocat, am trimis 

adresă către Primăria, această inițiaivă ca și a proiectului de înainte, și evident că nu ați 

dat curs, invocând diverse motive puerile. Asta încă o dată arată reaua voință a dvs. de 

a pune pe tapet proiectele consilierilor Partidului Național Liberal …”. 
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Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „… o să vă arate domnul Primar, 

acum, un motiv pueril …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… poftim?”. 

Președintele de ședință d-nul Ionuț Mersoiu: „… imediat. O să vă arate domnul 

Primar …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… domnișoara Dimitriu Ana-Maria 

…”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Primar …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu este nici un motiv pueril. Am 

considerat de la bun început că acest proiect este ilegal, și mi-a confirmat …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… nu este nimic ilegal …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… și mi-a confirmat șeful dvs., Ion 

Ștefan, domnul Ministru al Lucrărilor Publice, ne-a răspuns foarte clar, și vă citesc 

adresa semnată de Secretarul General al Ministerului Lucrărilor Publice, în numele 

dumnealui … eu vă citesc concret toată adresa. Este vorba de adresa …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…noi am cerut punctul de vedere prin 

adresa ... imediat, dumneavoastră ați făcut pe data de 30 martie și noi pe 31 martie am 

trimis adresă la Ministerul Lucrărilor Publice, pentru că Ministerul Lucrărilor Publice și 

Dezvoltării Administrației, este Ministerul care reglementează legislația și ne dă 

întotdeauna puncte de vedere cu privire la aplicarea legislației în domeniul locuințelor 

și nu numai. Și iată răspunsul venit: 

Subiect: adresa nr. 53039 / 07.04.2020 semnată pentru domnul Ministru Ion 

Ștefan de către Secretarul General Marius Mihai Vasiliu, semnat digital, da? Se poate 

vedea pe adresă, este anexată, dar trebuie să știe și cetățenii. Și în care spune foarte clar 

dl. Ministru: având în vedere adresa dumneavoastră nr. 32769 din 31.03.2020, 

înregistrată cu nr. 53039 / 06.04.2020 prin care solicitați punctul de vedere cu privire la 

posibilitatea scutirii, suspendării sau amânării plății chiriei pentru locuințele sociale, 

locuințele de serviciu, locuințele din fondul locativ de stat aflate în administrarea unității 

administrative teritoriale în contextul instituirii stării de urgență, vă precizăm că la 

nivelul Guvernului nu s-a aprobat nici o derogare în acest sens motiv pentru care nu 

există temei legal pentru a da curs solicitării dumnevoastră. Deci nu avem temei legal 

tuturor solicitărilor dumneavoastră…. 

 Ca să nu mai spun că avem și o adresă de la Agenția Națională pentru Locuințe 

prin care ne spune… este foarte lungă,  a fost anexată, dar dacă vreți v-o citesc și pe 

aceasta în integralitatea ei, dar concluzia este foarte simplă. Noi avem obligația prin 

Legea 152/1998 ca toată chiria pe care o încasăm să fie virată în contul Agenției 

Naționale pentru Locuințe în vedera recuperării cheltuielilor cu construirea acelor 

blocuri. Ori în situația în care noi am fi scutit, asta înseamnă că toate aceste plăți, având 

în vedere că nu există o prevedere la nivel national cu scutire de la plata chiriilor 

locuințelor ANL, să plătim noi din bugetul local această chirie în contul ANL-ului și să-

i scutim pe cetățeni asta doreați dumneavoastră, nu? Să scutim și să grevăm bugetul 

municipiului Focșani de niște sume care în mod normal nu sunt scutite la plată la nivel 

național. Citesc concluzia făcută de către cei de la Agenția Națională pentru Locuințe: 

prin adresa nr. 6964 / 06.04.2020 în care spune: ne prezintă textul de lege, sumele 
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rezultate din cunatumul chiriei reprezintă recuperarea investiției calculată în funcție de 

durata normată de funcționare a clădirii, prevăzute la art. 4, alin. 72 și art. 8, alin. 13 care 

se vireaza lunar de către autoritățile publice locale și ale sectoarelor municipiului 

București, precum și de către autoritățile administrației publice locale din domeniul 

învățământului, respectiv din domeniul sănătății în contul ANL deschis la Trezoreria 

Statului în termen de maxim 30 de zile de la data încasării chiriei. Orice întârziere, 

atenție, atrage plata de penalități conform art. 4, alin. 73 și art. 8, alin. 14. Sumele 

încasate reprezentând recuperarea investiției constituie surse de finanțare pentru 

construirea de locuințe prin programele ANL, practic dumneavoastră vreți să stopăm 

programele ANL prin această inițiativă. Vă facem cunoscut faptul că la proiecția 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, bugetul Agenției Naționale pentru 

Locuințe fiind aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 288/2020 publicată în Monitorul 

Oficial nr. 309 din 13.04.2020, au fost luate în calcul și aceste surse de finanțare în speță, 

chirii și rate din vânzarea imobilelor construite prin programul ANL. Subliniem faptul 

că la data prezentei cadrul legislativ la nivelul Agenției nu prevede vreo exceptare în 

ceea ce privește scutirea/amânarea/suspendarea chiriilor, ratelor sub contextul OUG 

37/2020, fapt pentru care așa cum este instituită și prin Legea 152/1998, republică cu 

modificările și completările ulterioare, obligativitatea unităților administrativ teritoriale 

este de a vira lunar în contul ANL deschis la Trezoreria Statului în termen de maxim 30 

de zile de la încasarea chiriei, investiție calculate în funcție de durata normată de 

funcționare a clădirii. În caz contrar unitățile administrativ teritoriale fiind pasibile de 

penalități de întârziere datorate Agenției neplătirea datoriile de plată la scadență 

conform dispoziției art. 5, alin 73 din Legea 152/1998 republicată, cu modificările si 

completările ulterioare. Eu cred că s-a înțeles destul de clar, dacă noi scutim, noi trebuie 

oricum să plătim în contul Agenției Naționale pentru Locuințe sumele respective și mai 

mult decât atât dacă nu le plăteam, plăteam și penalități. Eu nu cred că dumneavoastră 

vreți să susțineți acum atât de mult locuitorii de acolo, cât vreți să vă faceți propagandă 

electorală, asta este o altă problemă, dar noi avem răspunsurile foarte clare din partea 

celor 2 instituții abilitate să ne răspundă la așa ceva. Repet Ministerul Lucrărilor Publice 

condus de către dl. Ministru Ion Ștefan și Agenția Națională pentru Locuințe și ni se 

spune foarte clar dacă nu există nici o prevedere legală este ilegal sau din punct de 

vedere al ANL-ului dacă noi nu încasăm chiria suntem obligați oricum să o plătim la 

bugetul acestei Agenții și apoi să mai plătim și penalități de întârziere, iar eu nu cred că 

atunci când va veni Curtea de Conturi va spune că am procedat correct, dacă s-ar aproba 

o asemenea hotarâre, dar este opinia dumneavoastră și dumneavoastră știți mai bine cum 

trebuie să votați. Vă mulțumesc.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „dl. Primar tocmai a recunoscut că putea 

face acest lucru, fiind administratorul clădirilor ANL pe teritoriul municipiului Focșani 

și dacă nu se putea pentru toată lumea, puteam face un anunț d-le Primar pentru cei care 

au rămas fără servicii, pentru cei care sunt trimiși în șomaj tehnic, cărora se vedea clar 

că veniturile le-au scăzut, deci se putea, dacă exista bunăvoință și nu ne referim numai 

la ANL-uri, ne referim și la cei care au locuințe de serviciu și la cei care stau în locuințele 

sociale pentru că poate identificam în rândul dumnealor nevoia în momentele de stare 

de urgență în care suntem cu toții, vă eram de ajutor.” 
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  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru ai ajuta pe acești cetățeni am 

făcut deja diverse comunicate de presă și le-am solicitat atunci când sunt întradevăr în 

nevoi să se adreseze Direcției de Asistență Socială, se poate face anchetă socială și există 

variante de a-i ajuta. Fie prin ajutor direct special acordat persoanelor aflate într-o nevoie 

extraordinară sau se poate face o anchetă socială și poate intra pe plata unui ajutor 

social.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „nu este o situație extraordinară, este o 

stare de urgență, avem fond de urgență d-le Primar al Primăriei, deci putem, rezerva, 

da? Puteam da banuți de acolo, dacă exista bunăvoință, revin. Multumesc.” 

D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „aș 

dori să punctez câteva aspecte vis-à-vis de tehnica elaborării actelor administrative. V-

am și motivat în cele două materiale care le-am atașat la cele două proiecte care fac 

obiectul inițiativei dumneavoastră, respectiv primul proiect l-am înregistrat la nr. 94 

pentru că aceasta este procedura firească și este proiectul cu nr. 94 inițiat de către toată 

lumea de la începutul anului, respectiv 95 cel care face obiectul prezentului proiect. 

Trebuie să sesizați și să admiteți că este obligatoriu ca proiectele de hotărâre să fie 

semnate, trebuie să acceptați că legea dispune doar pentru viitor și nu retroactiv. V-am 

atras atenția  d-na consilier Dimitriu și d-na consilier Drumea și d-na consilier Lupu că 

ați putea fi într-un conflict de interese chiar și pentru inițierea unui proiect de hotărâre 

care v-ar viza și v-ar aduce un ….”  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „atât timp cât nu participăm la vot nu este 

nici o problemă d-le Secretar, iar ceea ce spuneți dumneavoastră...” 

D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ 

d-na consilier lăsați-mă să-mi termin ideea. Dacă eu am atras atenția că sunteți într-o 

culpă chiar și pentru inițierea unui proiect de hotărâre având interes patrimonial, vă rog 

s-o acceptați. Și în fine vreau să vă spun că există principiul legalității. Principiul 

legalității, principiul care ne obligă ca Hotărârile Consiliului Local să se emită numai în 

baza și în executarea legilor, respectiv a legilor hotărârilor de Guvern și a ordonanțelor 

de urgență și nu pot să aibă ca obiect soluții care să contravină prevederilor legale. A 

fost datoria mea, am trecut-o în aceste rapoarte care însoțesc proiectele de hotarâri, de 

acum decizia vă aparține. Vă mulțumesc.” 

 

 Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 8  

voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica și a domnilor consilieri: Mihai Nedelcu, Gongu Emanuel, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, 3 voturi „împotrivă” din partea 

domnilor consilieri Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel,  6 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan și Bîrsan Costel. 3 

neparticipări la vot din partea d-nelor consilier Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina-

Ramona și Lupu Cătălina. 

 Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu „3 voturi „împotrivă”, 9 voturi 

„abținere” și 8 voturi „pentru” nu a trecut.” 
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  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-le Secretar dacă îmi permiteți vă rog.” 

  D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 
„stați un pic vă rog. Au fost 3 voturi „împotrivă„ dl. Gongu, dl. Ungureanu și dl. Iorga, 

nu, dl. Nitu, dl. Ungureanu și dl. Iorga „împotrivă”; „abținere” a votat dl. Nistoroiu, dl. 

Nedelcu, d-na Balaban, d-na Bojoaică, dl. Mersoiu, dl. Gongu și dl. Petruț…” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimit.riu „numai o clipă, ați menționat-o pe d-na 

Bojoaică. D-na Bojoaică nu trebuie să participe la vot d-le Secretar.” 

 D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „a 

votat „abținere”.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu trebuie să participe la vot.” 

D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 
„este treaba dumneaei cum a votat doamnă.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu vă spun pentru că așa cum atrageți 

dumneavoastră atenția pe niște chestii legale, în ghilimele, de care spuneți 

dumneavoastră, eu îi atrag atenția legal doamnei.” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu „nu este cazul d-nei Bojoaică.” 

 D-na consilier Cătălina Lupu „nu are un interes personal, nu este chiriaș ANL 

așa cum sunteți dumneavoastră.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „rude de până la gradul 4.” 

D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „v-

am subliniat, fiecare consilier răspunde pentru votul personal.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu am atras atenția unui coleg, de bun simț 

am atras atenția.” 

D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 
„este treaba dumneavoastră să o faceți, înumăram persoanele care au votat. Repet 3 

voturi au fost „împotrivă”….. 

 Dl. consilier Neculai Tănase „d-na Dimitriu ia vrut binele d-nei Bojoaică.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „corect.” 

D-nul Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană  
„d-le consilier eu vă doresc binele tuturor, de aceea fac mențiunile care le fac, continui, 

3 voturi au fost „împotrivă”, „neparticipare la vot” au fost 3 d-na Dimitriu, d-na Drumea 

și d-na Lupu Cătălina, „pentru” a votat dl. Bîrsan, d-na Ciocoieaș, dl. Buzoi, dl. Dobre, 

dl. Gheoca și dl. Tănase adica 8 voturi și restul au votat „abținere”. Asta înseamnă că 

voturile obținute sunt doar 6 motiv pentru care proiectul de hotărâre nu a obținut voturile 

suficiente. Vă mulțumesc.” 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 din completarea al ordinii de zi:  proiect de hotărâre 

privind îndreptarea erorii materiale strecurate in art.1 şi art. 3 din HCL nr. 

77/23.03.2020 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focşani, str. Ulmului nr.1, bloc 1, ap.12 înscris în CF 51903-C1-U40 UAT 

Focşani şi a boxei înscrise în CF 51903-C1-U37 UAT Focşani către domnii Hagiu 

Marian şi Hagiu Ioana; 
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Dacă sunt discuții? 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre din completarea ordinii 

de zi şi cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel,  Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai 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. 119 

  

Se prezintă proiectul nr. 2 din completarea al ordinii de zi: proiect de hotărâre 

pentru acordarea unui sprijin financiar Protoieriei Focşani I. 

Dacă sunt discuții? 

 Dl. consilier Costel Bîrsan „la acest proiect am următoarea chestiune de spus: 

eu aș propune ca acești bani să nu fie alocați la această Protoierie 1, să înțeleg că mai 

există și Protoieria 2? Consiliul Local și Primăra Focșani a alocat destui bani până acum 

pentru biserici, pentru Catedrală și așa mai departe. În situația în care, d-le Primar 

vorbeam mai devreme pentru cei de la ANL să fie scutiți, că se grevează bugetul 

municipiului Focșani și așa destul de sărac sau care nu are suficienți bani, mă și mir cum 

de aruncă acești bani, așa dânsul, crede că undeva șeful cel de Sus o să-i rezerve un loc 

în Rai, nu o să-i rezerve în Iad, vă garantez eu lucrul acesta.” 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „oricum la un nivel  

superior decât dumneavoastră. Dumneavoastră la fundul cazanului veți fi, vă spun eu.” 

 Dl. consilier Costel Bîrsan „eu aș propune ca acești bani să fie alocați pentru 

teste Coronavirus dl. viceprimar. Pentru că întradevăr România suferă de aceste teste...” 

 Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „să dea Guvernul d-le consilier. 

Guvernul PNL tre să dea în primul rând.” 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă vorbim de 

teste, haideți să vă spun eu cum stau lucrurile cu testele...” 

 Dl. consilier Costel Bîrsan „trebuie sa se achiziționeze teste, este un 

amendament.” 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

dumneavoastră ați lipsit la ședința precedentă când s-a aprobat o sumă pentru a 

achiziționa 1.500 de kit-uri pentru a se testa 1.500 de persoane. Din nefericire pentru că 

Guvernul României nu a luat o măsură foarte strictă privind plafonarea prețurilor la 

produsele strict necesare în perioada aceasta. După ce s-a aprobat acea sumă, am avut 

surpriza ca prețurile de la furnizor să crească și nu am mai putut achiziționa 1.500, am 

putut achiziționa doar 1.000. Și în acest moment furnizorul respectiv nu are toate 

componentele kit-ului, în speță niște reactivi și niște chestiuni din plastic, nu știu exact 

că nu mă pricep, n-am studiile necesare pentru așa ceva, mi-a spus că sunt niște eprubete 

de plastic care se pun în aparatul acela PSR – Real Time și nici în acest moment nu       

ne-a onorat comanda. Noi am făcut procedura de achiziție imediat, s-ar părea din alte 

surse, că de fapt acolo sunt niște piedici puse de cei de la DSP Vrancea, pentru a nu ne 

da nouă kit-urile, ca să li se dea dumnealor…” 
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 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar opriti-vă din acuzații..” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „v-am jignit 

concubinul, îmi cer scuze.” 

 Dl. consilier Neculai Tănase „numai piedici vedeți d-le Primar, numai piedici. 4 

ani de zile n-ați făcut mai nimic ...” 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă„d-le consilier 

Tănase avem informații certe. Nu este posibil ca o comandă să nu fie onorată atât timp 

cât mi se spune că lipsesc nu știu ce eprubete de plastic. Când i-am întrebat, cei de la 

DSP le au? Cei de la DSP sigur că le au. Păi cum explicați dumneavoastră această 

problemă? Dați-mi un răspuns clar. Luați legătura, vă dau numărul de telefon a firmei 

furnizoare și luați legătura cu reprezențanții dumnealor și întrebații dumneavoastră, ce 

se întâmplă domnule de ce nu ajung cele 1.000 de teste care au fost comandate de 

Primăria municipiului Focșani, că la urma, urmei sunteți consilieri și văd că vă 

interesează această problemă și mă bucur că vă interesează, dar haideți să luăm măsuri 

împreună. Nu mai gesticulați acolo, că nu știu limbajul surdo-muților dl. Tănase. Vă 

mulțumesc.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vedeți că i-ați jignit și pe cei care au 

deficiențe de auz.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am spus că nu 

știu limbajul sordo-muților, nu am jignit pe nimeni.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu este limbajul surdo-muților dar aveam 

microfonul tăiat, dar nu contează.” 

Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „d-le Bîrsan ați făcut un amendament, 

da? Aveți cuvantul.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „eu vorbesc, dar de ce ne tăiați microfoanele când 

vorbim.” 

Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „eu nu vă tai dumneavoastră 

microfonul.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ca să ne putem 

înțelege d-le consilier.” 

Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „dumneavoastră nu vi l-am tăiat, să 

știți.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „d-le viceprimar eu propun ca acești bani să se ducă 

acolo.” 

Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „am înțeles amendamentul 

dumneavoastră d-le consilier și-l supun la vot, da?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

Bîrsan noi avem în bugetul inițial al Primăriei municipiului Focșani, a Consiliului 

local... D-le consilier Bîrsan dați-mi voie...” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „am înțeles, dar trebuie să-i ducem în altă parte, acolo 

unde trebuie. Până acum dumneavoastră spuneați să ținem cu cetățenii, cum să facem 

cu pășunea...” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „păi ținem cu 

cetățenii și Protoieria este tot a municipiului Focșani și chiar în centru.” 
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Dl. consilier Costel Bîrsan „nu este a municipiului Focșani Protoieria d-le 

Primar.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este a 

municipiului Focșani d-le consilier Bîrsan.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „nu a municipiului Focșani d-le Primar, revizuiți-vă 

un piculet. Protoieria este o institutie separată.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce este? Este 

dracul pentru dumneavoastră. Oricum nu sunteți în stare de nimic, nici nu știți să vă 

faceți o cruce, dar nu mai conteaza.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „eu știu foarte bine să-mi fac cruce.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „făceți-vă o cruce 

și tăceți din gură.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „d-le Primar dumneavoastră credeți că vă aliați cu 

preoțimea în felul acesta? Nu vă aliați, cetățenii...” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este treaba mea 

ceea ce cred eu, dar eu vreau să terminăm odată cu toate....” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „vă bateți joc de banii focșănenilor.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „banii aceștia au 

fost aprobați prin Hotărârea privind aprobarea bugetului d-le consilier Bîrsan.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vroiam să pun că la nivel național Biserica 

în această stare de urgență, Biserica Ortodoxă Română, cât și celelalte culte au fost 

alături și solidari de populația României aflată în această situație de urgență și nu cred 

că domnii de la Protoierie s-ar supăra dacă acești banuți s-ar duce intradevăr către 

nevoile cetățenilor, în momentele acestea în care ne aflăm cu toții. Sunt ferm convinsă 

și puteați pur și simplu să-i invitați și pe dumnealor în ședința noastră online și cu 

siguranță ar fi spus același lucru. Mulțumesc.” 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „avem solicitare 

scrisă din partea dumnealor d-na consilier ca să demareze mai repede lucrările.” 

 Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să vă spun doar că la ora actuală prioritatea 

numărul 1 a noastră, a tuturor este sănătatea oamenilor eu sunt convins că Biserica ....” 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce ați făcut 

domnule consilier la guvernare pentru sănătatea oamenilor? Nu ați făcut nimic, ați dat 

doar amenzi, atât.” 

 Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar v-am lăsat să vorbiți 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „v-ați acoperit 

golurile din buget cu amenzi, asta ați făcut.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar ....” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați dat 150 euro 

pe o cameră, la hotelurile de casa, ale dumneavoastră...” 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar asta o să se vadă.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „o cameră de 130 

lei, ați plătit-o cu 600 de lei, iar celor ce sunt obligați să-i întrețină pe bătrâni...” 

Dl. consilier Neculai Tănase „ați spus că vorbim la subiect d-le Președinte de 

ședință.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da, la subiect 

vorbim.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „lasați-mă să vorbesc.” 

........... 

 Dl. consilier Dan Buzoi „d-le președinte dacă stați acolo, lăsați numai unul să 

vorbească, nu să vorbească unul peste celălalt.” 

 Dl. președinte de ședință Ionuț Mersoiu „v-am spus și v-am repetat, dar nu 

înțelegeți, ce să fac?” 

 Dl. consilier Dan Buzoi „ce nu înțeleg?” 

 Dl. președinte de ședință Ionuț Mersoiu „colegii dumneavoastră, nu 

dumnevoastră.” 

Dl. consilier Dan Buzoi „stați puțin, că nu este chiar așa. Haideți să vorbim pe 

rând să ne înțelegem, să vorbim și pe proiect. De ce la unii este corect să vobească pe 

proiect și alții să vorbească altceva, fără proiect?” 

Dl. președinte de ședință Ionuț Mersoiu „nu înțeleg, că am închis microfoanele 

la toată lumea.” 

Dl. consilier Dan Buzoi „păi dl. Primar nu a vorbit pe lângă proiect până acum?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu dl. Buzoi, am 

vorbit la ceea ce a afirmat dl. Bîrsan.” 

Dl. consilier Dan Buzoi „dar vorbea dl. Tănase.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și la ceea ce 

spunea d-na consilier Dimitriu Ana-Maria.” 

 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bîrsan și nu 

se aprobă cu 5 voturi „abținere” din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț și Gongu Emanuel și 9 „pentru” 

din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-

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

Ramona, Iorga Marius Eusebiu și Bîrsan Costel și 6 voturi „împotrivă„ a domnilor 

consilieri Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Nistoroiu 

Alexandru și Nedelcu Mihai. 

 Se supune la vot proiectul de hotarâre și se adoptă cu 12  voturi „pentru” din 

partea doamnelor consilier: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Lupu Cătălina, și a domnilor consilieri: Mihai Nedelcu, Gongu Emanuel ,Iorga 

Marius Eusebiu, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel  și 2 vot „împotrivă” din partea domnilor consilieri Tănase Neculai 

și Buzoi Dan și cu 6 voturi „abținere” din partea doamnelor consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu  Ana-Maria, Drumea Alina-Ramona, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca 

Corneliu-Dumitru și Bîrsan Costel, devenind hotîrârea nr. 120 

  

 Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „mai sunt câteva adrese și-i dau 

cuvântul d-lui Secretar să vi le expună.” 

 Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „este 

vorba de o plângere a doamnei Moraru Liliana... 

 ........... 
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 Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „vă 

spuneam că v-am pus ieri pe mail o plângere a d-nei Moraru Liliana care domiciliază în 

Focșani, Cartier CFR, conținutul îl știti, dumneaei solicită să revenim asupra hotărârilor 

prin care s-au aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare la SC Parking și pe 

cale de consecință să anulăm aceste hotărâri. Alăturat materialului de ieri, astăzi 

dimineață la prima oră, când am intrat în posesie a punctului de vedere a celor de la 

Parking vi l-am trimis prin care vă informează că doamna Moraru a făcut mai multe 

acțiuni la instanță soluționate, altele sunt pe rol. În același timp concluzia societății este 

că se desfășoară corect și legal procedura de licitație pentru spațiile care fac obiectul 

locurilor de parcare și concluzia acestora este de respingere a solicitării ca fiind 

nefondată. Dumneavoastră trebuie să vă pronunțați dacă ne menținem hotărârile dupa 

care funcționează SC Parking sau doriți abrogarea acestora?” 

 Înscrieri la cuvânt? 

 Vă supun la vot cine este „pentru” menținerea acestor Hotărâri ale Consiliului 

Local?” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Secretar ce spune-ți acolo? Să votăm 

pentru? Dar avem proiect de hotărâre sau despre ce vorbim?” 

 Dl. Președinte de ședință Ionuț Mersoiu „pentru menținere sau nu.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dar votați dumneavoastră lucrul acesta, nu 

este proiect pe ordinea de zi, cum să votez dacă nu există proiect. Eu votez o adresa?  

D-le Secretar vorbeam de legalitate un pic mai devreme, vă rog frumos făceți-vă treaba 

la Primăria municipiului Focșani.”  

 Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-na 

Dimitriu procedura prealabilă presupune, ca, Consiliul Local să se pronunțe cu privire 

la aceste Hotărâri de Consiliu Local. Dacă dumneavoastră apreciați că se poate altfel, 

vă rog să propuneți.” 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vă rog să trimite-ți cu celeritate tot ceea ce 

primiți, nu ați primit în urmă cu 7 zile și trimite-ți cu o oră înainte de a fi ședința de 

Consiliu Local d-le secretar.” 

Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„atunci mi-au parvenit.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este prima dată când se întâmplă, vă 

rog frumos făceți-vă treaba.” 

Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„uitați-vă pe materialul celor de la Parking poartă data de 30, iar materialul d-nei Moraru 

poartă dată din 29. Când vroiați să le facem pe 28?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Secretar dumneavoastră auziți ceea ce 

spun eu?” 

Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 

„dumneavoastră auziți ceea ce vă spun? 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „făceți-vă treaba.” 

Dl. Secretar General al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană 
„cererea d-nei Moraru a venit pe 29? Și a celor de la Parking pe 30?” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu propun altceva 

să mergem pe aprobare tacită, așa cum a făcut-o PNL-ul ca să dea ținutul la unguri și 

apoi tot, hoții strigă hoții.” 

Dl. Președințe de ședință Ionuț Mersoiu „grupul consilierilor PSD și dl. 

consilier independent votăm pentru menținere, da? 

Grupul consilierilor PNL ce face, se abține sau nu se abține?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu există proiect de hotărâre să votăm.” 

Dl. Președințe de ședință Ionuț Mersoiu „deci nu participă la  vot.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „sunteți viceprimar, la al doilea mandat.” 

Dl. Președințe de ședință Ionuț Mersoiu „al doilea mandat, da. Mulțumesc.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „noi votăm proiecte de hotărâri, nu adrese.” 

 

 

 Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL   AL 
         Ionuț Mersoiu                                         MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                                        Eduard Marian Corhană 
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