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  ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

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

încheiat astăzi,  27 octombrie 2020, în ședința privind ceremonia 

de constituire a Consiliului local al municipiului Focșani 

 

 

 

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul 

Administrativ, Secretarul General al Municipiului Focșani – Eduard Marian Corhană,  prin 

invitația înregistrată sub nr.98637/26.10.2020, a comunicat prin poștă electronică 

consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora celei de a doua ședințe 

privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Focșani, convocată prin 

Ordinul Prefectului Județului nr.  450/26.10.2020. 

 

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

prezența consilierilor declarați aleși și a celor supleanți ale căror mandate au fost validate, 

respectiv: Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu 

Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Ungureanu Daniel, Zîrnă Cristian și îi invită să semneze 

convocatorul. 

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

„Bună ziua. Prin Ordinul Prefectului Județului Vrancea nr.450/2020 se convoacă ședință 

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Focșani, județul 

Vrancea, în data de 27 octombrie 2020, ora: 13, în sala de ședințe din sediul Primăriei 

municipiului Focșani din B-dul Dimitrie Cantemir, consilierii locali aleși la alegerilor locale 

din 27 septembrie 2020 ale căror mandate au fost validate. 

Cu această ocazie vă rog să-mi permiteți să fac apelul și în ordine alfabetică, vă rog 

să răspundeți. 

1. Doamna Atanasiu Corina - prezent  

2. Domnul Bîrsan Costel - prezent  

3. Domnul Costea Ionel – prezent  

4. Doamna Dimitriu Ana-Maria - prezent  

5. Doamna Drumea Alina Ramona - prezent  

6. Domnul Dumitru Victor - prezent  

7. Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru - prezent  

8. Domnul Gongu Emanuel - prezent  

9. Domnul Iorga Marius-Eusebiu - prezent  

10.  Domnul Macovei Liviu-George - prezent  
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11.  Doamna Marcu Livia-Silvia - prezent  

12.  Domnul Mocanu Georgian-Cristinel - prezent  

13.  Doamna Nedelcu Cristina-Mirela - prezent  

14.  Domnul Nedelcu Mihai - prezent  

15.  Domnul Nistoroiu Alexandru - prezent  

16.  Domnul Radu Nițu - prezent 

17.  Domnul Șelaru Aurel - prezent 

18.  Domnul Tănase Neculai - prezent  

19.  Doamna Tătaru Alexandra - prezent  

20.  Domnul Ungureanu Daniel - prezent  

21.  Domnul Zârnă Cristian – prezent  

 

Dau cuvântul domnului Eduard Bălănescu Șeful Serviciului juridic din cadrul  

Prefecturii județului Vrancea”. 

Domnul Eduard Bălănescu șeful Serviciului juridic din cadrul Prefecturii județului  

Vrancea: „Bună ziua.  

În temeiul dispozițiilor art.116, alin.6 și 7  din Codul Administrativ, astăzi 27  

octombrie 2020, ora: 13 consilierii locali ale căror mandate au fost validate au fost convocați 

prin Ordinul Prefectului Județului Vrancea nr.450/2020 la cea de a doua ședință privind 

ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea. 

Potrivit Ordinului Prefectului nr.255/14 iulie 2020, numărul membrilor Consiliului 

Local al Municipiului Focșani este de 21.  

Încheierea finală a Judecătoriei Focșani din data de 14 octombrie 2020, pronunțată în 

dosarul nr.12789/231/2020 prin care s-a validat alegerea la Circumscripția Electorală nr.1 

Municipiul Focșani a unui număr de 17 persoane pentru funcția de consilier local a fost 

comunicat în termenul legal prevăzut de Codul Administrativ. 

La data de 21 octombrie 2020 prin Ordinul Prefectului Județului Vrancea nr.339 au 

fost convocați în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al 

Municipiului Focșani, consilierii locali declarați aleși ale căror mandate au fost validate. 

În cadrul primei ședințe de constituire, au fost prezenți doar 10, din totalul de 17 

consilieri validați. Au depus jurământul 10 dintre consilierii locali ale căror mandate au fost 

validate, astfel încât sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.116, alin.6 din Codul 

Administrativ, respectiv, în cazul în care numărul consilierilor locali care au depus 

jurământul în prima ședință de constituire, este mai mic decât primul număr natural strict 

mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit art.112, 

Prefectul convoacă consilierii locali pentru a doua ședință privind ceremonia de constituire 

în termen de 20 de zile de la data primei ședințe.  

Totodată, având în vedere încheierea Judecătoriei Focșani din data de 21 octombrie 

2020 pronunțată în dosarul nr.13568/231/2020 având ca obiect validare a unui număr de 4 

mandate atribuite consilierilor locali supleanți, aceștia pot depune jurământul prevăzut la 

art.117 din Codul Administrativ în cea de a doua ședință privind ceremoniua de constituire 

a Consiliului Local al Municipiului Focșani. 

Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Municipiului Focșani ca urmare 

a alegerilor autorității administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. 

Astfel, numărul de consilieri locali aleși la data de 27 septembrie 2020 este 21. 
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Numărul de consilieri validați la data de 14.10.2020 prin Încheierea Judecătoriei 

Focșani este de 17. 

Numărul de consilieri invalidați la data de 14 octombrie 2020 prin Încheieea 

Judecătoriei Focșani este 4.  

Numărul de consilieri validați care au depus jurămîntul în prima ședință de constituire 

este 10.  

Numărul de supleanți validați prin Încheierea Judecătoriei Focșani este 4.  

Numărul de consilieri aleși prezenți la cea de a doua ședință de ceremonie 21.  

Numărul de consilieri absenți zero. 

Lucrările ședinței de constituire în conformitate cu dispozițiile art.116, alin.4 din 

Codul Administrativ sunt conduse de cel mai în vârstă consilier a cărui mandat a fost validat 

ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ai căror mandate au fost validate. 

Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Radu 

Nițu iar cei mai tineri consilieri aleși sunt: domnul Zârnă Cristian și domnul Nistoroiu 

Alexandru care sunt invitați să preia lucrările ședinței. 

Domnule președinte de vârstă aveți cuvântul”. 

 

Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Vă mulțumesc. Sărut mâna 

doamnelor, bună ziua domnilor aș da la început citire dosarului nr.12789/231/2020 încheiat 

de către Judecătoria Focșani privind validarea consilierilor locali. 

Și aș da citire: disjunge capătul de cerere având ca obiect validarea mandatului 

consilierilor locali supleanți și formarea unui nou dosar ce va fi repartizat pe același complet.   

Validează alegerea în Circumscripția Electorală nr.1 al Municipiliului Focșani a 

următoarelor persoane pentru funcția de consilieri locali a Municipiului Focșani, județul 

Vrancea. 

- Macovei Liviu-George – Partidul Național Liberal  

- Tănase Neculai -  Partidul Național Liberal 

- Bîrsan Costel - Partidul Național Liberal 

- Dimitriu Ana-Maria – Partidul Național Liberal 

- Drumea Alina-Ramona - Partidul Național Liberal 

- Dumitru Victor - Partidul Național Liberal 

- Marcu Livia-Silvia - Partidul Național Liberal 

- Costea Ionel – Partidul Național Liberal 

- Gheoca Corneliu-Dumitru - Partidul Național Liberal 

- Zîrnă Cristian – Partidul Național Liberal 

- Nedelcu Mihai – Partidul Social Democrat  

- Nedelcu Cristina-Mirela – Partidul Social Democrat 

- Gongu Emanuel – Partidul Social Democrat 

- Ungureanu Daniel – Partidul Social Democrat 

- Șelaru Aurel - Partidul Social Democrat 

- Tătaru Alexandra – Alianța USR Plus 

- Atanasiu Corina – Alianța USR Plus 
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Invalidează mandatul consilierilor locali aleși : 

- Misăilă Cristi Valentin - Partidul Social Democrat 

- Marin Vasile - Partidul Social Democrat 

- Oloeriu Ioan Liviu - Partidul Social Democrat 

- Onia Cristian - Partidul Social Democrat, 

 

ca urmare a renunțării acestora la mandat. 

Dispune comunicarea prezentei încheieri Instituției Prefectului Județului Vrancea, 

Secretarului General al UAT Focșani și consilierilor locali invalidați. 

Cu drept de apel în trei zile. 

Aceasta este pronunțată în 14.10.2020, această soluție și este definitivă. 

Al doilea dosar nr.13568/231/2020 comunicat de Judecătoria Focșani se referă la 

următoarele :  

- validează alegerea numitului:  Iorga Marius-Eusebiu – Partidul Social Democrat,  

în funcția de consilier local al UAT Focsani, județul Vrancea ; 

- validează alegerea numitului:  Radu Nițu – Partidul Social Democrat, în funcția de 

consilier local al UAT Focsani, județul Vrancea ; 

- validează alegerea numitului:  Mocanu Georgian-Cristinel – Partidul Social  

Democrat, în funcția de consilier local al UAT Focsani, județul Vrancea ; 

- validează alegerea numitului Nistoroiu Alexandru – Partidul Social Democrat, în 

funcția de consilier local al UAT Focsani, județul Vrancea . 

 

Dispune comunicarea prezentei încheieri Instituției Prefectului Județului Vrancea 

și Secretarului General al UAT Focșani, cu drept de apel în termen de 3 zile de la 

comunicare. Pronunțată în ședința din 21.10.2020. 

Doamnelor și domnilor consilieri, mergem mai departe și vă informăm că cei 10 

consilieri care au depus jurământul sunt : Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, 

Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian. 

V-om proceda la depunerea jurământului de către ceilalți consilieri, rugămintea mea 

este, va fi în ordine alfabetică depunerea, se pune mâna pe Constituție obligatoriu, mâna 

stângă și pe Biblie. 

Vă rugăm să ne ridicăm în picioare pentru această solemnitate, și o invităm pe domna 

Atanasiu Corina, să depună jurământul de credință și se pregătește domnul Gongu 

Emanuel”. 

Doamna Atanasiu Corina: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să semnați Jurământul și unul 

să-l predați domnului Secretar General. Urmează domnul Gongu Emanuel și se pregătește 

domnul Iorga Marius-Eusebiu”. 

 



5 

 

 

 

Domnul Gongu Emanuel:  

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa să îmi 

ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Îl invităm pe domnul Iorga Marius-

Eusebiu și se pregătește domnul Mocanu Georgian-Cristinel”.  

 

Domnul Iorga Marius-Eusebiu:  

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ce stă în 

puterea, priceperea mea și experiența mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Focșani. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Îl invităm pe domnul Mocanu 

Georgian-Cristinel și se pregătește doamna  Nedelcu Cristina-Mirela”. 

 

Domnul Mocanu  Georgian-Cristinel:  

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile mele şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. 

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „O invităm pe doamna Nedelcu 

Cristina-Mirela și se pregătește domnul Nedelcu Mihai ”. 

 

Doamna Nedelcu Cristina-Mirela : 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Îl invităm pe domnul Nedelcu Mihai 

și se pregătește domnul Nistoroiu Alexandru”. 

 

Domnul Nedelcu  Mihai : 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Îl invităm pe domnul Nistoroiu 

Alexandru și se pregătește domnul  Radu Nițu”. 

 

Domnul Nistoroiu Alexandru: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru locuitorii municipiului Focșani. Aşa să îmi 

ajute Dumnezeu!”. 
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 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Îl invităm pe domnul  Șelaru Aurel și 

se pregătește doamna Tătaru Alexandra”. 

 

Domnul Șelaru Aurel: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „O invităm pe doamna Tătaru 

Alexandra și se pregătește domnul Ungureanu Daniel”. 

 

Doamna Tătaru Alexandra: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu:: „Îl invităm pe  domnul Ungureanu 

Daniel să depună jurământul ”. 

 

Domnul Ungureanu Daniel: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focșani. Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 

 Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Doamnelor și domnilor consilieri  

ceremonia de depunere a jurământului a luat sfârșit și vă rugăm să luați loc și dau cuvântul 

domnului Secretar General”. 

 

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

„Doresc să vă aduc la cunoștință reglementările prevăzute din Legea nr. 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi a mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de 

interese și regimul incompatibilităților aleșilor.  

Astfel, în exercitarea funcției, consilierii locali au obligația să se abţină de la emiterea 

sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau 

participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material 

pentru sine sau pentru categoriile de persoane fizice sau juridice menționate la art. 228 din 

OUG nr. 57/2019, sau Codul Administrativ. 
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De asemenea aveți obligația  să anunțați la începutul fiecărei ședințe interesul personal 

pe care îl aveți atunci când la adoptarea hotărârii trebuie să vă abțineți pentru a nu intra  

într-o situație sau alta. Anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal și 

vă va apăra pe parcursul timpului în situația în care se vor întâmpla astfel de situații.  

Totodată vă rog să luați act că aveți obligația depunerii declarațiilor de avere și de 

interese la început de mandat lucru prevăzut în Legea nr. 176/2010. În acest sens, la 

începutul ședinței precedente am pregătit un ghid care este ediția 2019, printată după site-ul 

Agenției Naționale de Integritate, varianta oficială și varianta care este în vigoare astăzi. 

În același timp trebuie să vă spun și o să pregătesc o mapă pentru următoarea ședință, 

Hotărârea nr.572, este hotărârea Consiliului Local prin care a fost adoptat Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiuliului Local, pe care îl găsiți pe site-ul Primăriei la 

secțiunea Consiliul Local și hotărâri de Consiliu Local. Ea a fost modificată, vorbesc de  

HCL nr.572/2019, a fost modificată prin Hotărârea nr.89 și 142. Și acestea se regăsesc pe 

site-ul Primăriei, secțiunea Monitorul Oficial. 

 De asemenea, o chestiune care ne obligă pe toți, și pe noi ca și funcționari dar și pe 

dvs. ca și consilieri locali, e vorba de faptul că aveți obligația de a păstra confidențialitatea 

asupra datelor personale puse la dispoziție de către Primărie, mă refer la ceea ce înseamnă 

toate materiale pe care vi le comunic, eu și colegii mei, mă refer la proiectele de hotărâri 

care ajung și la dvs. și ați văzut în timp că este vorba de nume, prenume, date de identificare 

precum și cărți de identitate ale solicitanților pe diferite spețe. 

Atât am avut să vă spun, vă mulțumesc. Domnule Președinte, vă rog”. 

 

    Președintele de vârstă, domnul Radu Nițu: „Doamnelor și domnilor, vă felicităm 

pentru depunerea jurământului, vă urez putere de muncă, sănătate și lucrările ședinței 

noastre a luat sfârșit. Vă urez o după amiază plăcută. 

 

 

  

 

 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,      SECRETARUL GENERAL 

       AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, 

               Radu Nițu                   Corhană Eduard Marian 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,                                                                                

                                                                                         Trufă Cecilia    
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