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R O M A N I A 

    JUDEȚUL VRANCEA 

   MUNICIPIUL FOCȘANI 

     CONSILIUL LOCAL 
 

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

din 30 iulie 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 Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

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

publicitate ; 

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

 d-na Emanuela Botezatu–inspector Compartiment Transport urban; 

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

 d-nul Imireanu Adrian – șef Serviciu Proiecte; 

 d-nul Roșca Cristian - șef Serviciu Taxe și impozite 

 

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

Focșani: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind stabilirea unor drepturi de care vor beneficia voluntarii 

angajați la Serviciul voluntar pentru situații de urgență al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 457/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană  a municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 356/2017 privind aprobarea participării municipiului 

Focșani, ca membru fondator, la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Unirea Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. - Comuna Câmpineanca, 

județul Vrancea, U.A.T. - Comuna Dumbrăveni, județul Vrancea și U.A.T. – 

Comuna, județul Vrancea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, precum și modificarea și 

completarea  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințele pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

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

privind aprobarea listei de priorități; 

Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan,  

Ungureanu Daniel 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în 

Focșani, solicitat de titularii contractelor de închiriere, în conformitate cu Legea nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan,  

Ungureanu Daniel 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru doamna Lepădatu 

Camelia Gina din imobilul situat în Focșani, strada Gheorghe Asachi nr. 3, bl. 3, ap. 

12, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu 

 

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

în suprafață totală de  32,00 mp situat în Focșani,  str. Constituției nr. 4, bl. 4, județul 

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

către domnul Nedelcu Mihai;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului 

în suprafață totală de  26,00 mp situat în Focșani, str. Cpt. Crețu Florin nr. 3, bl. 3 , 

județul Vrancea, T204, P%11168, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnii Dumitru Bogdan-Alexandru și Dumitru Andreea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric imobil „Tăbăcăria Tăchiță Nistor”, cod 

LMI VN-II-m-B-06433 din Focșani, str. Rodnei nr. 12, înscris în CF nr. 65158 

Focșani, aflat în proprietatea Societatea Vincon Vrancea SA;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 8,50 mp. situat în Focșani,   

T85, P%438A către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani,  

str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, T187, P%10069, %10072, %10073 către SDEE 

MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului privind procedura 

pentru  înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 42649 din 15.05.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin desfacere și birouri P+1E” – 

Focșani, strada Calea Munteniei, T. 83, P. 435, număr cadastral 62734, pe terenul în 

suprafață de 1000 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 39556 din 05.05.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe colective D+P+6E” – 

Focșani, strada Miorița nr. 4, T. 92, P. 5244%, 5265, 5267, număr cadastral 64830, 

pe terenurile în suprafață de 2233 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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18. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 49912 din 05.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru atragere în intravilan a suprafeței 

de 5708 m și reglemetări” – Focșani, extravilan, T.22, P.27/1, 62/4, 62/9, 62/1, 62/8, 

număr cadastral 65825, pe terenul în suprafață de 5708 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al 

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

excedentului bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

local nr.  186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de 

administare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare  din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. Raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul I – 2020, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă 

încheiat cu Primăria municipiului Focșani;  

 

 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană „Bună ziua! Bine ați 

venit la ședința ordinară din data de 30.07.2020, ședință ce a fost convocată prin 

dispoziția nr. 539 / 24.07.2020, emisă de către primarul Municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă.  

„Vă aduc la cunoștință că după ce am parcurs procedura de a discuta 

proiectele de hotărâre în sedințele de comisii reunite sau individuale, dar reunite în 

final, toți consilierii locali sunt prezenți în mediul online, în sală alături de mine se 

află dl. Președinte de ședință Nedelcu Mihai, 20 de consilieri locali astăzi alcătuiesc 

Consiliul Local municipal. După cum știți în data de 08.07.2020 a avut loc încetarea 

mandatului înainte de  termen a d-lui Filimon Ionuț. O văd activă în mediul online 

și pe d-na Drumea care nu a fost prezentă la comisii. Apreciez însă că putem  începe 
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ședință. Îmi invit colegii din servicii care au proiecte de hotărâre care sunt supuse 

dezbaterii. 

Revin, prin a întreba dacă cu privire la procesul verbal al ședinței 

extraordinare din 08.07.2020 sunt discuții pe marginea celor consemnate? O să fac 

apelul să văd rezultatul votului dumneavoastră în ordine alfabetică. 

Se supune la vot procesul verbal din 08.07.2020 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mihai 

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

Daniel și 8 voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri Bîrsan Costel, Dan Buzoi, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Ana-Maria Dimitriu, Dobre Alin, Alina Ramona Drumea, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Neculai Tănase. 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Vă mulţumesc şi dau 

cuvântul în continuare domnului preşedinte de şedinţă pentru a prezenta ordinea de 

zi.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule 

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

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

Primar! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulţumesc domnule preşedinte 

de şedinţă! Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. În completarea ordinii de zi 

pentru astăzi, propun următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

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

propusă a fi realizată prin proiectul ”Creșterea eficienței energetice la corp clădire 

liceu și lucrări conexe la Liceului de Artă Gh. Tătărăscu Focșani”; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

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

propusă a fi realizată prin proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Primăriei municipiului Focșani”;  

Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu ”Vă mulţumesc, domnule 

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

Dl. consilier Costel Bîrsan „eu nu voi vota aceste aceste proiecte și iarăși nu 

este normal să se vină cu proiecte pe ultima sută, chiar cu o oră înainte de ședință? 

Nu este normal să vii cu asemenea proiecte. Spun de 4 ani de zile asta, sunt doar 

scuze, scuze, nu se poate, este lipsă de respect pentru consilieri să vii cu proiecte în 

completarea ordinii de zi în ziua ședinței. Nu mi se pare deloc normal, ca atare voi 

fi împotrivă. Mulțumesc.” 

 

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea 

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

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

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Laura-
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Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Dobre Alin, 

Corneliu Dumitru Gheoca,  Neculai Tănase şi  1 vot “împotrivă” din partea d-lui 

consilier Bîrsan Costel. 

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

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor 

ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Discuții? 

 Dl. consilier Costel Bîrsan „la acest proiect la art. 8, alin. 1, lit. c se specifică 

următoarele: servirea băuturilor alcoolice în incinta Ateneului sunt interzise. Dar 

cum rămâne că invitații în acel timp alocat de 30 de minute sau 15 minute, nu știu 

cât este alocat servește orice invitat o cupă de șampanie să se fotografieze. Nu sunt 

adeptul consumului de alcool, să fie clar. Problema e cum să aprobăm această 

festivitate care de obicei se servește cu șampanie cu această restricție? Asta este 

întrebarea mea, poate putem face, un amendament în care să se specifice că 

intervalul în care tinerii căsătoriți oficiază ceremonia sau după să-i fie permisă 

servirea șampaniei, doar șampanie, nu coniac, nu alte băuturi alcoolice. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „este un proiect care a stat în 

dezbatere publică. Într-adevăr observația d-lui Bîrsan de această dată este 

binevenită, cred că putem face un amendament, o cupă de șampanie nu cred că 

tulbură nimic, un vin spumant…„” 

 Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „putem face un amendament 

din punctul acesta de vedere.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă  „un amendament la art. 8 din 

Regulament, în care să se impună …” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „la pct. C dacă îmi permiteți d-le Primar, la 

servirea băuturilor alcoolice.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă  „la pct c: servirea băuturilor 

alcoolice în incinta Ateneului cu excepția….” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „unui pahar de vin spumant sau șampanie care se 

servește doar în intervalul alocat ceremoniei respective.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă  „exact.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „acesta este amendamentul 

dumneavoastră d-le Bîrsan, da?” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „da.” 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bîrsan și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

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

Cătălina, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Dobre Alin, Corneliu Dumitru Gheoca,  Neculai Tănase și Bîrsan 

Costel. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 20 voturi „pentru” din partea  

doamnelor și domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Bojoaică 
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Valerica, Dan Buzoi, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Ionuț 

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

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

Dobre Alin, Corneliu Dumitru Gheoca,  Neculai Tănase și Bîrsan Costel, proiectul  

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 179 

  

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 20 voturi 

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

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

Lupu Cătălina, Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, 

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

Bîrsan Costel, proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 180 

  

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

stabilirea unor drepturi de care vor beneficia voluntarii angajați la Serviciul 

voluntar pentru situații de urgență al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „aș dori să formulez un 

amendament la acest proiect de hotărâre și anume la art. 1, pct. 2 dacă se poate 

introduce un subpunct ca să-l denumesc așa „c” și anume gratuitate la mijlocul de 

transport în comun pentru voluntari. Introducerea unui subpunct c cu gratuitatea la 

mijloacele de transport în comun. Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „voiam să vedem dacă din 

punct de vedere legal este în regulă, ca să nu greșim și după aceea vă dau cuvântul.       

D-na Grosu vă rog.” 

 Doamna director executiv Carmen Grosu „conform Hotărârii de Guvern 

această gratuitate pe transport nu face parte. Noi avem o Hotărâre de Consiliu Local 

din 2006 sau 2008, 2007 scuze, la momentul acesta s-a intrat cu modificarea acestei 

hotărâri pentru că a apărut noul Cod fiscal. Noul Cod fiscal care interzice la 

momentul acesta acordarea de scutiri și reduceri la impozite și taxe locale, restul 

drepturilor stabilite prin Hotarârea inițială au rămas neschimbate.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „voiam să vin în completarea colegului 

meu să vă explic de ce ne-am gândit că ar fi bine pentru acești voluntari.” 
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 Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „ne interzice legea, nu are 

rost să facem discuții pe tema aceasta. D-le consilier Gheoca vreți să vă susțineti 

amendamentul acesta?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „Hotărârea de Guvern nu are 

stipulat că se interzice acordarea de gratuitate la mijlocul de transport. Eu consider 

că asta este o hotărâre pe care noi putem să o luăm la nivelul municipiului Focșani.” 

Doamna director executiv Carmen Grosu „trebuiesc identificate și sursele 

de finanțare pentru acoperirea acestor gratuități, iar la momentul actual nu se poate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „câți voluntari sunt doamnă?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „eu spun totuși să supunem la 

vot amendamentul, să vedem dacă trece, dacă nu va trece proiectul de hotărâre va 

merge în continuare pe cursul obișnuit la Prefectură și dacă îi dă aviz nelegal, asta 

este.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „voiam să întreb câți voluntari sunt?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „este normal să se știe un 

număr de voluntari ca să poți să aproximezi cheltuiala.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă  „56 de voluntari sunt. Noi aici 

stabilim în acest moment anumite drepturi pentru că dumnealor au beneficiat de-a 

lungul timpul de alte prevederi legale, dar odată cu modificarea Codului fiscal, au 

pierdut acele drepturi, în schimb au aceste drepturi. Deci noi nu facem altceva decât 

să punem în aplicare decât prevederile Codului Fiscal. Dacă doriți să punem o 

facilitate de genul acesta nu am nimic împotrivă este binevenită, numai că într-

adevăr așa cum a spus și d-na director economic Grosu trebuie să identificăm sursa 

de finanțare pentru aceste gratuități d-le Gheoca, iar în acest moment noi nu avem 

prins în buget banii necesari pentru a achita aceste gratuități. Pentru că de fapt 

gratuitatea ce înseamnă? Că le plătim noi abonamentele, nu înseamnă că societatea 

de transport public….” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „nu abonamente, ci deplasarea 

într-un punct în altul cu un mijloc de transport în comun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „haideți atunci să lămurim, ori 

beneficiază de transport gratuit în orice perioadă a anului sau doar atunci când se 

deplasează pentru a fi prezent la o situație de urgență.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „număr limitat de călătorii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „număr limitat de călătorii, câte 

călătorii? Trebuie precizat foarte clar în hotarâre, ori facem un număr limitat de 

călătorii, ori atunci când sunt convocați pentru a fi prezenți la acțiuni de intervenții 

de situații de urgență vor beneficia de gratuitate.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „să aducă dovada că au fost la 

intervenție. 

Acest amendament al d-lui Gheoca să fie făcut în scris de dumnealui și între 

timp are și aparatul de specialitate al primarului are timpul necesar să analizeze, 

părerea mea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „dovada o vom avea noi.” 
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Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le consilier Gongu 

amendamentul nu este musai să fie redactat și prezentat ulterior.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „știu foarte bine d-na consilier treaba 

aceasta. Este o situație nouă, mai ales că Ordonanța de Guvern nu ne permite prea 

multe. De ce nu veniți în scris cu amendamentul d-lui Gheoca și veniți și cu sursa 

de finanțare.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „nu am cum să vin eu cu sursa 

de finanțare pentru că asta o dă serviciul de specialitate.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „într-o colaborare cu serviciul economic 

găseați și o soluție.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „eu nu cred că în Hotărârea 

de Guvern scrie undeva de intrare gratuită la spectacolele artistice și la manifestări 

sportive organizate de Primărie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „scrie d-le consilier Gheoca. 

Haideți să stabilim că acum s-a tras o concluzie și e foarte simplă cred că nu sunt 

atât de multe deplasări încât să nu găsim o sursă de finanțare pentru ele. Se vor face 

decontarile din bugetul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Deci 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are un buget și putem propune 

următorul amendament: se vor asigura gratuități pe transportul public în comun 

pentru deplasările în vederea participării la intervențiile convocate de Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență și care se vor deconta din bugetul Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „eu aș propune, e clar, se dorește o tragere 

de timp a acestei propuneri din partea d-lui Gheoca. Situația și această propunere 

este foartă bună în opinia mea pentru că pe baza acestei legitimații pe care fiecare o 

posedă, fiecare voluntar o posedă să se asigure gratuitate totală în orice moment a 

călătoriilor cu transportul în comun. În felul acesta nu mai este necesară finanțarea, 

cum spunea d-na Grosu, trebuie vezi Doamne surse de finanțare, pur și simplu se 

urcă în autobuz, când vine controlul arată legitimația, este simplu. Nu trebuie nici o 

finanțare, nimic. Destul că aceste persoane prin gestul lor de voluntariat fac un efort 

din timpul lor, din energia lor și altele și este bine ca noi comunitatea să venim cu 

ceva în întâmpinarea efortului și sacrificiului lor. Pe baza legitimației urcă în 

mijloacele de transport în comun și circulă de câte ori au nevoie fie la intervenții, fie 

în interesul lor, nu contează.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-le președinte de ședință eu spun că ce a spus 

dl. Primar anterior și știu că și în anii anterior s-au dat, acum Hotărârea de Guvern 

prevede foarte clar, dar ce a spus dl. Primar este foarte corect. Din banii care se alocă 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență este posibil, pentru că nu se duc toți 

56 la intervenții, în anumite situații, pe anumite segmente pot fi chemați „n„ 

persoane și atunci este soluția aceasta care a spus-o dl. Primar pentru decontare și 

nu mai trebuie să facem alte lucruri.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „cred că era mai simplă propunerea d-lui 

consilier Bîrsan, nu mai trebuie să deconteze nimic.” 

Domnul consilier Radu Nițu „este mai bună a d-lui Primar.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase „din punctul meu de vedere este corect să 

se urce în autobuz atunci când are o intervenție.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „e punctul dumneavoastră. 

Haideți să facem în felul următor: vreți să supunem la vot două amendamente unul 

că meargă gratis oriunde și celălalt numai în situații de urgență? Cum o gândiți? 

Cine ar putea să-mi răspunda dintre dumneavoastră?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „opinia mea este ca ar trebui doar în 

situații de urgență.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „așa am zis și noi, haideți să 

supunem la vot să se mearga doar în situații de urgență.” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „având în vedere că nu este foarte 

clară sursa de finanțare și aștept personal, vorbesc în numele meu, părerea aparatului 

de specialitate, momentan mă abțin, ideea este foarte bună, dar să vedem întâi care 

este părerea legală a profesioniștilor.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „noi vrem să fie acesta un 

amendament, ca idee.” 

Domnul consilier Radu Nițu „care amendament, a d-lui Gheoca sau care l-

am spus aici pe Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „vrem să facem un 

amendament cu ceea ce a spus dl. Primar, da? Adică să meargă doar în situații de 

urgență, să fie gratuitate 100% peste tot.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „și amendamentul meu care l-

am discutat?” 

Domnul consilier Claudiu Dobre „stimați colegi, nu are logică, cum 

justifică controlorului că se duce într-o situație de urgență? Haideți să dăm 

gratuitatea pe toată perioada starii de alertă, respectiv de urgență, așa se controlează 

mai bine situația.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „starea de alertă se poate 

încheia sau nu și le dispare gratuitatea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Serviciul Voluntar pentru Situații 

de Urgență poate fi convocat și în urma unei stări de urgență sau de alertă.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „să dăm pe toată perioada 

anului, cu legitimație, cum a spus dl. Bîrsan. Gratuitate totală.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „corect. Și dacă îmi permiteți d-le 

președinte de ședință aș vrea să intervin în sensul că ar trebui să venim mai des în 

întâmpinarea acestor voluntari pentru că, cu ocazia aceasta poate vom atrage mai 

mulți care să se implice în mai multe acțiuni specifice acestui Serviciul Voluntar 

pentru Situații de Urgență. Deci nu cred că este un capăt de țară din bugetul 

municipiului Focșani să fie alocat pentru gratuitatea acestor oameni pe transportul 

public în comun.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „încă o dată, dacă pe tot timpul anului 

acestor oameni cărora le întoarcem noi un favor, noi comunitatea le întoarcem un 

favor pentru efortul lor, facem acest gest. Nu este nevoie de nici o sursa de finanțare. 

Sigur dl. Primar ca să nu treaca acest amendament bagă tot felul de piedici, vezi, 
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doamne sursă de finanțare. Se urcă în autobuz, că merge autobuzul gol sau cu unul 

sau doi voluntari nu cred că consumă mai multă motorină d-le Primar, da? Lucrul 

este la fel, nu este necesar și mă adresez și d-nei consilier care a spus că trebuie sursă 

de finanțare. Nu trebuie nici o sursă de finanțare. Pe baza legitimației urcă și coboară 

din autobuz, nu trebuie altceva. Doar bunăvoința dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier Bîrsan vă spun 

foarte clar, administrația se face pe lege, nu se face după ureche. Nu se poate face 

altfel pentru că acolo este o societate comercială, societatea respectivă comercială 

trebuie să justifice fiecare călător. Dacă vine de la Inspectoratul de Stat de verificare 

a transporturilor și așa mai departe  ISTCRV, ei verifică dacă au abonament sau au 

bilet de călătorie, altfel societatea poate fi sancționată pentru chestiunea aceasta. Ori 

societatea respectivă poate să emită abonamente gratuite, dar toate gratuitățile sunt 

suportate din bugetul local. Așa cum noi suportăm contravaloarea transportului 

special pentru elevi, pentru că societatea de transport public în comun ne transmite 

lunar numărul călătoriilor efectuate pentru elevii din municipiul Focșani, același 

lucru se întâmplă și aici.  Nu este un capăt de țară, dar dacă noi venim și spunem că 

se asigură această gratuitate, bugetul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

este depășit, asta ar insemna să modificăm bugetul Serviciul Voluntar pentru Situații 

de Urgență.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu modificăm nimic d-le Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „ba trebuie să modificăm, nu 

înțelegeți mecanismele astea economico-financiare ale unei instituții publice, ale 

unei Primării? Vă rog frumos să vă mai documentați.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-le Primar o să mă documentez, acesta 

este un tertip de a nu aproba acest proiect.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „nu este vorba de a pune o piedică, 

este vorba de fundamentarea legală a acestui amendament.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-le Primar sunt 50 sau 60 de persoane, 

credeți dumneavoastră că de-a lungul unui an când autobuzul merge gol pe jumătate 

sau gol de tot, credeți dumneavoastră că consumă mai multă motorină sau uzează 

cauciucul mai mult, că urcă o persoană? Haideți să fim seriosi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „orice călătorie trebuie decontată        

d-le consilier. Eu știu că dl. Prefect a urmărit autobuzele pe timpul stării de urgență 

să vadă dacă au călători sau nu. Nu mă faceți să spun și treaba aceasta. Nu are nicio 

legătura una cu cealaltă. Eu spun altceva, să închidem această discuție prin vot și să 

se supună la vot amendamentul d-lui Gheoca și cu asta basta.” 

 Se supune la vot amendamentul d-lui Gheoca, de a acorda gratuitatea 

voluntarilor la transportul în comun permanent și nu se aprobă cu 8 voturi „abținere” 

a d-nelor și d-nilor consilieri Lauriana Ailincuței, Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, 

Ionuț Mersoiu, Mihai Petruț, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Daniel 

Ungureanu, 3 voturi „împotrivă” a d-nei Luminița Balaban și d-nilor consilieri 

Marius Eusebiu Iorga, Radu Nițu și 9 voturi „pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri 

Coste Bîrsan, Dan Buzoi, Laura Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alina-Ramona 

Drumea, Claudiu Dobre, Corneliu Gheoca, Emanuel Gongu și Neculai Tănase. 
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 Se supune la vot proiectul de hotarâre în integralitatea și se aprobă cu 12 

voturi „pentru” a d-nelor și d-nilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mihai 

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

Daniel și 8 voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri Bîrsan Costel, Dan Buzoi, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Ana-Maria Dimitriu, Dobre Alin, Alina Ramona Drumea, 

Corneliu Dumitru Gheoca, Neculai Tănase, devenind hotărârea nr.181 

  

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

aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 457/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană  a municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, a d-nelor și d-nilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

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

Lupu Cătălina, Ionuț Mersoiu Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, 

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

Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.  182 

 

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

modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

356/2017 privind aprobarea participării municipiului Focșani, ca membru 

fondator, la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 183. 

 

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

aprobarea aderării U.A.T. - Comuna Câmpineanca, județul Vrancea, U.A.T. - 

Comuna Dumbrăveni, județul Vrancea și U.A.T. – Comuna, județul Vrancea 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, precum și modificarea și completarea  Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești;   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

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

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, 

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

Daniel Ungureanu și 8 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: 

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

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 184.  
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Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințele 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și 

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

aprobarea listei de priorități; 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” din partea doamnelor consilieri:  devenind hotărârea nr. 185. 

 

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

aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, solicitat de titularii 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru” din partea doamnelor consilieri:  devenind hotărârea nr. 186. 

 

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

aprobarea extinderii de spațiu pentru doamna Lepădatu Camelia Gina din 

imobilul situat în Focșani, strada Gheorghe Asachi nr. 3, bl. 3, ap. 12, în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” din partea doamnelor consilieri:  devenind hotărârea nr. 187. 

 

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

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

32,00 mp situat în Focșani,  str. Constituției nr. 4, bl. 4, județul Vrancea, T193, 

P%10668, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul 

Nedelcu Mihai;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Având în vedere că este 

vorba despre persoana mea, eu nu particip la acest vot. 

Dacă sunt și alte discuții. Vă rog ... 

Domnul Tănase Neculai întreabă de ce nu s-a validat următorul supleant pe 

listele PNL. 

 Domnule Tănase, să știți că ... trebuia să vorbiți de la început că nu era nici 

un fel de problemă, cred ... suntem la jumătatea proiectelor acum ... nu e vorba de ... 

Doamne ferește, nu am nici un fel de treaba.  

Dar a venit vreo solicitare?  

Stați așa să-l întreb pe domnul Secretar. 

Dau cuvântul domnului Secretar să lămurim situația”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani : „La ședințacare a  avut loc pe 8 iulie pe ordinea de zi un proiect care a 
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avut ca obiect încetarea mandatului de consilier înainte de termen a domnului 

consilier Filimon Ionuț.  

 Pe de o parte ca urmare a faptului că ... poftiți? ... Pot să termin?  

Voiam să vă reamintesc că în 8 iulie a avut loc această ședință, la care s-a 

încetat mandatul de consilier al domnului Filimon Ionuț, în ședința din 8 iulie, 

retroactiv, așa cum ne obligă legea, din luna februarie a anului 2020, motivat de 

faptul că și-a schimbat domiciliul, din Focșani în comuna Soveja. 

E adevărat că dvs., vă spuneam, nu ați fost prezenți la această ședință. Vă 

spuneam însă și la începutul ședinței, că sunteți în Consiliul Local douăzeci de 

consilieri locali, motivat de faptul că a încetat mandatul de consilier a domnului 

consilier Filimon Ionuț.  

Dvs. ca și reprezentant al partidului, dacă vorbiți ca și reprezentant al 

partidului, aveați obligația să trimiteți numele următorului supleant care urma să fie 

validat de către Consiliul Local. Nu este suficientă lista pe care ați depus-o la 

momentul alegerilor locale din anul 2016. E nevoie de recunoașterea partidului și 

propunerea pentru a fi validată o persoană pe care dvs. o aveți în lista de consilieri.  

Eu nu pot să bănuiesc că așa cum spuneți astăzi că următorul din lista de 

consilieri ar fi următorul pe lista consilierilor ce urmează a fi validată? 

Domnule consilier, eu cred că, în timp, de fiecare dată de când faceți dvs. 

parte din acest Consiliu Local, la baza propunerii de validare a următorului consilier 

pe lista partidului este adresa venită de la partid. 

Eu, am verificat inclusiv astăzi în Registratură, și din partea P.N.L. nu există 

nici o solicitare. Eu susțin că am nevoie de adresă de la partid prin care să-mi 

comunicați care este propunerea partidului. 

D-ra consilier local Dimitriu Ana-Maria: „Domnule Secretar, ați 

tărăgănit...” 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani: „Nu înțeleg ce sintagmă folosiți. Nu înțeleg cuvântul tărăgănit, vă rog să-

mi dați un sinonim.  

Nu știu când am tărăgănit activitatea Consiliului Local. Eu v-am spus că până 

astăzi, P.N.L. nu a depus nici o solicitare pentru a face o propunere cu următorul 

supleant. Bine, atunci dvs. spuneți că nu aveți obligații, eu nu știu pe cine să propun.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule Tănase, despre 

cine este vorba, spuneți-ne și nouă, cine este, nominal!  

Care este acela? 

Domnule Neculai, dvs. sunteți șeful la municipiu. Spuneți-mi nominal ... cum 

îl cheamă?”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani : „Este important domnule consilier”. 

D-nul Tănase Neculai: „Îl cheamă Copăcescu Ionuț...” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... păi, nu am nimic 

împotrivă, care-i problema ... să nu vă validăm un om, atât timp cât dvs. îl propuneți.  

Dar dacă nu-l propuneți pe Copăcescu și-l propuneți pe altul, sau ăla, 

Copăcescu nu vrea să vină ...  
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Vedeți că aveți o problemă. Ne acuzați pe noi că nu vrem să vă votăm ... deci, 

dacă sunt probleme ... vedeți domnule Tănase că sunt probleme și atunci, nu ne 

acuzați, veniți cu cine doriți și-l votăm, nu este nici un fel de problemă, îl validăm. 

Ce problemă am avea noi din punctul acesta de vedere ...” 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani : „Nici o validare a nici unui consilier local nu s-a făcut fără adresă de la 

partid doamna consilier. 

Eu susțin că am nevoie de adresă de la partid. Dvs. susțineți că nu formulați 

această adresă și suntem în aceiași situație ... iarăși faceți confuzie pe lângă faptul 

că folosiți arhaisme. Vă rog să vorbiți în limba română. Mulțumesc”.    

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte la dvs., 

unul din gruparea PNL, să mă lămurească de ce îmi încălcați dreptul meu de cetățean 

de a îmi cumpăra acest spațiu? 

Vă rog frumos, un scurt comentariu. Insist să îmi faceți un scurt comentariu. 

Domnule Neculai Tănase, pentru că sunteți șef.  

Nu simțiți nevoia! 

Doamna Dimitriu Ana-Maria, vă rog ... 

Nu, nu suntem la Poliție, eu vreau o lămurire pe marginea acestei încălcări 

flagrante a dreptului meu. 

Domnule Alin Dobre, puteți să dați o explicație? No comment, da, bun. Vă 

mulțumesc. 

Să știți că din acest punct de vedere eu vă mulțumesc. Chiar nu aveam atâția 

bani ca să pot să cumpăr acest spațiu, în schimb, m-am lămurit de calitatea dvs. 

morală, umană și intelectuală”. 

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

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

Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban, Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, 

Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu 

și 8 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Alina 

Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: Dan Buzoi, 

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,      

d-nul consilier Mihai Nedelcu neparticipând la vot. 

Vă mulțumesc dragi colegi că mi-ați încălcat un drept constituțional ... 

Vă rog domnule Primar”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să revin cu o lămurire și să 

vă citesc stimați consilieri, să vă citesc din Codul Administrativ.  

La art. 122: validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului 

Consiliului Local, în caz de vacanța mandatelor de consilieri locali pe durata 

mandatului Consiliului Local, mandatele supleanților sunt validate în termen de zece 

zile de la data încetării mandatului consilierului local în condițiile art.204 de către 

Judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au 

avut loc alegerile în procedură necontencioasă prin încheiere pronunțată în Camera 

de Consiliu, fără a fi aplicată procedura de regularizare a cererii. Validarea 
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mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art.114, alin.2 

ș.a.m.d. 

Atenție aici, supleanții au obligația transmiterii către Secretarul General al 

Unității, Subdiviziunii sau Subdiviziunii administrativ teritoriale a documentelor 

doveditoare prevăzute la art.114, alin.2, lit.a la d, cu cel puțin cinci zile înainte de 

îndeplinire a termenului de zece zile. Dispozițiile art.114, alin. 4 până la 7 se aplică 

în mod corespunzător. Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata 

mandatului Consiliului Local depune jurământul în fața Consiliului Local în termen 

de cincisprezece zile de la data la care Secretarul General al Unității Administrativ 

Teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.  

Deci, până nu avem această comunicare din partea următorului supleant, de 

la domnul Secretar, nu putem face.  

Deci această validare trebuie să vină din partea consilierului respectiv. 

Consilierul local declarat ales, al cărui mandat a fost invalidat de către Judecătoria 

compententă în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea Tribunalului, 

depune jurământul în fața Consiliului Local în termen de cincisprezece zile de la 

data la care i-a fost comunicată hotărârea în cazuri extreme. 

Deci, până nu avem ... pentru că există și posibilitatea ca acel consilier să 

renunțe la mandat. Deci până nu avem aceste documente ... citiți vă rog art.122 în 

integralitatea sa și lămuriți-vă. 

Noi nu avem documente în baza căruia să validăm mandatul. Și asta ar fi 

trebui să știe partidul. Îmi pare rău. Mulțumesc”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Domnule Primar,  vă 

mulțumesc.  

Să știți că acesta a fost un motiv stupid, pueril, marca PNL ca să nu voteze 

proiectul, pentru că de aceea s-au și găsit tocmai la proiectul acesta să comenteze. 

Dar asta-i situația.   

 

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

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

26,00 mp situat în Focșani, str. Cpt. Crețu Florin nr. 3, bl. 3 , județul Vrancea, 

T204, P%11168, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnii Dumitru Bogdan-Alexandru și Dumitru Andreea;  

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

sunt”. 

D-nul Bîrsan Costel solicită să i se dea cuvântul. 

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani : „Domnule consilier, v-am auzit în permanență, vă rog să vă pronunțați cu 

privire la vot, referitor la proiectul nr.11. Ați fost în direct și v-am auzit de fiecare 

dată. V-am auzit în permanență, ședința este înregistrată și transmisă on-line. Deci 

tot ceea ce spuneți dvs.  se aude. 

Revin, cu privire la acest proiect, cum votați? ...”.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... îmi pare rău, suntem la 

vot acum, replicile le dăm după aceea. Încă odată, reiau ...”.  

D-nul Eduard-Marian Corhană,  Secretar General al Municipiului 

Focşani : „... iertați-mă, permite-ți să reiau votul.  

Domnule Dobre, sunteți prezent? 

Cum votați la proiectul nr.11 ... doamna Dimitriu votează „pentru”, la domnul 

Dobre nu am consemnat, cum votați? Domnule Dobre? ”. 

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

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

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

Drumea, și a domnilor consilieri: Marius Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai 

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

Ungureanu, Neculai Tănase, Costel Bîrsan, Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre   iar 

doamna consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş și domnul Corneliu-Dumitru Gheoca nu 

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

hotărârea nr. 188.    

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric imobil „Tăbăcăria Tăchiță Nistor”, cod LMI VN-II-m-B-06433 din 

Focșani, str. Rodnei nr. 12, înscris în CF nr. 65158 Focșani, aflat în proprietatea 

Societatea Vincon Vrancea SA;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 189. 

 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui 

teren în suprafață totală de 8,50 mp. situat în Focșani,   T85, P%438A către 

SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 190. 

 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui 

teren în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani,  str. 1 Decembrie 1918 

nr. 17, T187, P%10069, %10072, %10073 către SDEE MUNTENIA NORD SA– 

SDEE FOCȘANI; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 191. 

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

aprobarea  Regulamentului privind procedura pentru  înregistrarea, evidența 
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și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe 

raza administrativ-teritorială a municipiului Focșani;  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da, domnule consilier, există o 

altă hotărâre de Consiliu Local prin care sunt stabilite și amenzi, inclusiv confiscarea 

atelajelor respective, însă, problema cu confiscarea atelajelor este destul de delicată 

și nu prea s-a aplicat, din păcate.  

Eu tot am susținut acest aspect dar au fost multe contestații și procesele 

verbale au fost anulate în instanță și s-a mers doar pe sancțiunea contravențională ...  

Știu, aveți dreptate și eu am insistat foarte mult ... aveți perfectă dreptate, și 

eu am insistat la Poliția Locală să intervină ori de câte ori sesizează acest aspect, mai 

ales pe drumurile ... pe străzile din municipiul Focșani ... chiar și în Centru, am văzut 

de foarte multe ori și eu ... am luat, dar ați văzut ce fel se aplică măsurile la noi. 

Mulțumesc”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 192. 

 

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

aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 42649 din 

15.05.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire magazin desfacere și birouri P+1E” – Focșani, strada Calea 

Munteniei, T. 83, P. 435, număr cadastral 62734, pe terenul în suprafață de 

1000 mp;  

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

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

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

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

Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, 

Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Dan Buzoi,  Claudiu-Alin Dobre, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan,  iar domnul Neculai Tănase nu participă la vot,  ca 

urmare a faptului că nu este în mediul on-line, devenind hotărârea nr. 193.  

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 39556 din 

05.05.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire bloc de locuințe colective D+P+6E” – Focșani, strada 

Miorița nr. 4, T. 92, P. 5244%, 5265, 5267, număr cadastral 64830, pe terenurile 

în suprafață de 2233 mp;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

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

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

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

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, 7 voturi „abținere” din partea 
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doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș și a domnilor consilieri: Costel Bîrsan, Claudiu Alin Dobre, Dan Buzoi,  

Corneliu-Dumitru Gheoca iar domnul Neculai Tănase nu participă la vot,  ca urmare 

a faptului că nu este în mediul on-line, devenind hotărârea nr. 194.   

 

            Se prezintă punctul  18 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 49912 din 

05.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Elaborare PUZ pentru atragere în intravilan a suprafeței de 5708 m și 

reglemetări” – Focșani, extravilan, T.22, P.27/1, 62/4, 62/9, 62/1, 62/8, număr 

cadastral 65825, pe terenul în suprafață de 5708 mp;  

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 18 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 

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

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

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius Eusebiu, Alina Ramona Drumea, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Corneliu 

Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Bîrsan Costel și 1 „abținere” din partea 

doamnei consilier Dimitriu  Ana-Maria și 1 neparticipare din partea domnului 

consilier Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 195 

 

Se prezintă punctul  19 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; 

                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se prezintă amendamentul domnului consilier Mersoiu Ionuț la proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului: 

-se suplimentează cu 45 mii lei bugetul Școlii Gimnaziale Ion Basgan pentru 

reparații curente. 

-se suplimentează cu 65 mii lei bugetul Primăriei pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Piațetă Milcov”. 

-se diminuează cu 110 mii lei bugetul Liceului Pedagogic Spiru Haret la 

articolul bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu Ionuț și  se 

aprobă cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

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

Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Radu Nițu, Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea domnilor consilieri 

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

Alin, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru. 
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Se supune la vot proiectul numărul 19 de pe ordinea de zi împreună cu 

amendamentul și  se adoptă cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai 

Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea 

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

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

Ramona, Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 196 

 

Se prezintă punctul  20 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

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

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

rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se prezintă amendamentul domnului consilier Mersoiu Ionuț la proiectul de 

hotărâre privind utilizarea excedentului: 

1. Se suplimentează cu suma de 53,00 mii lei reprezentând credite bugetare, pentru 

obiectivul de investiții ”Reabilitate și modernizare Piațete Teatru și Milcov; 

2. Se suplimentează cu suma de 70,00 mii lei reprezentând credite angajament și 

credite bugetare pentru obiectivul de investiții ”PUG”; 

3. Se diminuează cu suma de 119,00 mii lei reprezentând credite bugetare pentru 

obiectivul de investiții ”Documentație tehnico-economică pentru implementarea 

unor sisteme integrate de colectare selectivă a deșeurilor-faza SF”; 

4. Se diminuează cu suma de 4,0 mii lei reprezentând credite bugetare pentru obiectivul 

de investiții „Reparații capitale și dotări sala de ședințe Primărie”. 

 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu Ionuț și  se 

aprobă cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

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

Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Radu Nițu, Gongu Emanuel și 7 „abțineri” din partea domnilor consilieri 

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

Alin, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel și o neparticipare din partea 

domnului consilier Gheoca Corneliu-Dumitru. 

 

Se supune la vot proiectul numărul 20 de pe ordinea de zi împreună cu 

amendamentul și  se adoptă cu  12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Mihai 

Petruț, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Gongu Emanuel și 8 „abțineri” din partea 

domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, 
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Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan, Drumea Alina 

Ramona, Bîrsan Costel devenind hotărârea nr.197 

 

Se prezintă punctul  21 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.  186/2017 privind 

alegerea formei de gestiune a serviciului public de administare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani;  

                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

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

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

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

Corneliu-Dumitru, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel devenind 

hotărârea nr.198 

 

Se prezintă punctul  22 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare  din 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, limbajul 

de doctor, ăsta îl aveți?…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Ați avut ocazia să vorbiți 

și n-ați vorbit și ați avut ocazia să și votați pentru cetățeni și n-ați votat pentru 

cetățeni, deci pe mine chiar nu mă interesează persoana dumneavoastră...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule noi nu putem vota pentru…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”…care mi se pare toxică și 

distructivă pentru acest partid. La revedere! Cine mă bruiază? Tăiați microfonul 

celor care mă bruiază. Mulțumesc! Vreau să citesc proiectul, nu mă interesează 

elucubrațiile nimănui.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”De ce tăiați microfonul, domnule 

Nedelcu?” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Spuneți adevărul 

focșănenilor, ați votat numai când ați avut interes și atât.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 22 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu  

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

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

Gongu Emanuel și 6 „abțineri din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu  Ana-Maria, Dobre Claudiu-Alin,  Buzoi Dan, 

Drumea Alina Ramona,1 neparticipare din partea domnului consilier Gheoca 

Corneliu-Dumitru și 1 vot ”împotrivă” din partea domnului consilier Bîrsan Costel 

devenind hotărârea nr. 199 

 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În primul rând dați-mi voie să mulțumesc 

colegilor consilieri care au fost de acord cu înființarea  a încă 94 de locuri de parcare, 

în contextul în care toți focșănenii strigă că nu au locuri de parcare, am găsit soluții 

și văd că dumneavostră sunteți împotrivă, vă deranjează și faptul, probabil, pentru 

că s-a reparat covorul asfaltic pe cele 2 străzi, Scarlat Târnăvitu, Culturii și s-au 

reparat din bugetul focșănenilor, s-a reparat cu utilaje nou cumpărate, de către CUP 

SALUBRITATE și se repară în continuare covoare asfaltice în tot orașul  și vă dau 

foarte multe exemple: Mitropolit Varlaam, Constituției, Gheorghe Potop, Avântului 

și multe alte străzi  care urmează, inclusiv capătul ăla de strada  din Șoseaua Vrancei, 

dincolo de calea ferată, se va moderniza, chiar dacă ați pus pe unii și alții să 

vopsească astăzi cu tot felul de mesaje pe asfalt, astea sunt practici josnice ale celor 

care nu pot face altceva. Avem proiecte pentru reabilitarea multor străzi din Focșani 

și văd că vă deranjează în momentul în care se toarnă asfalt nou pe acele străzi  și se 

găsesc soluții pentru a civiliza oamenii și ca să nu se mai certe când ajung acasa, că 

ba e locul meu, ba e locul celuilalt, este cererea venită din partea cetățenilor, nu noi 

vrem să facem locuri de parcare așa de capul nostru, ci am căutat soluții, am instituit 

sensuri unice  pe aceste străzi, tocmai în ideea de a crea cât mai multe locuri de 

parcare și a da posibilitatea focșănenilor să-și parcheze autovehiculele. Vă aduc la 

cunoștință doar atât, avem în acest moment o medie de 5 mașini pe un loc de parcare 

în Municipiul Focșani. Când merg pe stradă toți cetățenii mă întreabă, ”Domnule 

Primar, dar locuri de parcare de ce nu ne faceți?”.  

Păi sistematizarea Focșaniului a fost făcută în anii 70-80, când erau în medie 

1, maxim 2 autovehicule la 10 familii, acum sunt aproape 2 autovehicule la o familie. 

Gândiți-vă doar atât, trebuie să venim cu soluții. Am cerut de atâtea ori tuturor 

guvernelor și PSD și PNL să vină cu soluții clare, pentru că au scos acea taxă de 

primă înmatriculare și suntem depozitul de fier vechi al Europei. Cetățenii își aduc 

mașini de 2.000, 3.000 de euro și pe urmă vin și cer locuri de parcare. Uitați-vă 

foarte bine ce fel se circulă în Municipiul Focșani, uitați-vă foarte bine la locurile de 

parcare și s-au creat locuri de parcare și oamenii sunt foarte mulțumiți. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule 

Primar și felicitări încă o data pentru că într-adevăr sunteți un Primar al focșănenilor, 

al tuturor focșănenilor, nu ca cei de la PNL, care doar la nivel declarativ spun 

lucrurile astea, dar în fapt se dovedește că sunt total împotrivă și sunt mânați de niște 

răutăți atât de joasă speță, încât îmi este greu să mă, le pare rău și asta este situația.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Haideți domnule președinte că stăm pe 

loc.” 

 

Se prezintă punctul  24 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul ”Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări 

conexe la Liceul de Artă Gheorghe Tăttărescu Focșani” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”V-ați trezit, dormeați până 

acuma. Bun, liniște vă rog frumos, domnule Tănase, vorbim după aceea la un șpriț. 

Dacă sunt discuții?  

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule vă rog să mă lăsați să vorbesc. 

În primul rând vreau să protestez pentru faptul cum procedați dumneavoastră 

conducând ședința, ne-ați tăiat tuturor microfoanele, să nu putem interveni…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Când vorbește un primar, 

toată lumea trebuie să tacă, asta este părerea mea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Vă rog ascultați-mă, eu v-am ascultat și 

am ascultat în liniște ce a spus domnul Primar, da, deci ceea ce a spus domnul 

Primar, vreau să revin să-l combat un piculeț și anume, domnule Primar, 

dumneavoastră spuneți că ați făcut nu știu câte locuri de parcare, ca să aburiți 

focșănenii să vă voteze, dar…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Suntem la alt proiect, 

domnule Bîrsan, am o rugăminte, dacă doriți să discutați ceva pe proiectul ăsta, bine, 

dacă nu, supunem la vot.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”De ce tăiați microfoanele, domnule 

Nedelcu?” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu v-a tăiat nimeni 

microfoanele, terminați cu prostii din astea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Protestez în mod oficial, domnule 

secretar.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Iar s-a trezit Dimitriu. 

Doamna Dimitriu, vă rog frumos, nu mai insistați. Referitor la acest proiect, 

supunem la vot. Domnule Bîrsan, vorbim după aceea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”….Fără ca noi să putem reacționa în 

niciun fel…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule Bîrsan cum 

comentați, cum votați la proiectul acesta 23?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dacă mi-ați tăiat microfonul și…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule Bîrsan cum 

votați la proiectul 23, vă rog frumos?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…părerea consilierilor? 

Dumneata ești acolo marioneta…” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”…dacă sunt discuții, ați 

tăcut din gură, vă rog frumos să nu mai comentați acuma. Vă treziți după, când sunt 

la alt proiect. Doamna Bojoaică, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, 23 nu este proiect, 

domnule.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”24, mă rog. Domnule 

Buzoi.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Așa ați citit și bibliotecile 

alea…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule Buzoi, nu v-am 

auzit, vorbește Dimitriu peste dumneavoastră. Vă rog frumos să mai spuneți o data.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Ciocoeaș Laura.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu este proiect la 23.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Am zis 24. Am citit titlul, 

da? Deci acestea sunt proiectele în completare, vă rog frumos, cum votați?” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: ”Măcar știți să citiți titlurile.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Doamna Ciocoeaș, haideți, 

vă rog frumos, lăsați aroganțele astea pentru altcineva, nu cu mine faceți lucruri de 

genul ăsta. Vă rog încă o data să spuneți cum votați.” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: ”Pentru” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar Corhană, aș dori să 

vorbesc cu dumneavoastră.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 24 de pe ordinea de zi și  se adoptă 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 Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, și 1 

„abținere” din partea domnului consilier Bîrsan Costel  devenind hotărârea nr. 200 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Și ultimul proiect în 

completare.” 

 

Se prezintă punctul  25 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată 

prin proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului 

Focșani” 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Ia să vedem, aici vă opuneți 

că cine știe poate aveți vreun…primar, peste vreo 400-500 de ani.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu doresc să iau 

cuvântul.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Da, domnule consilier, cu 

mult drag, cu toată considerația vă ascult.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu, doresc să….dacă 

domnul secretar mă aude…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Deci putem pe baza, pe 

marginea acestui proiect, dacă doriți să luați cuvântul, sunteți ascultat. Vă ascult.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Doresc să iau cuvântul, să mă adresez 

domnului secretar. Domnule secretar, protestez în mod oficial prin modul prin care 

domnul Nedelcu conduce ședința, prin faptul că ne sunt tăiate microfoanele.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, 

cetățenii protestează prin faptul că nu le votați drepturile, domnule consilier și nu   

v-a luat nimeni, deci stați liniștit. Protestați, ne vedem în Piața Unirii, dacă vreți vin 

și eu lângă dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar vreau să luați 

măsuri…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Duceți-vă că este și 

domnul Hudici și stați amândoi de vorbă. Deci înțeleg că nu doriți să discutați pe 

marginea proiectului. Supunem la vot și ultimul proiect.” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 25 de pe ordinea de zi și  se adoptă 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 Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, și 1 

„abținere” din partea domnului consilier Bîrsan Costel  devenind hotărârea nr. 201 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mai aveți puțin, domnule Nedelcu 

 

          Se prezintă punctul  23 de pe  ordinea de zi:Raportul privind verificarea 

activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul I – 

2020, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu 

Primăria municipiului Focșani;  

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? 

Spuneți-mi vă rog frumos, domnilor consilieri   dacă sunt discuții pe marginea 

raportului.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mai aveți 2 ședințe și după aia sunteți 

”Pa”.” 



26 
 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Deci nu aveți niciun 

comentariu. Vă mulțumesc, declar ședința închisă!” 
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       Mihai Nedelcu                                             MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
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