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                 R O M A N I A    

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL        

                     
 

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

din 25 aprilie 2019 

 

    Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-

dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focşani. 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, 

deschide  

şedinţa ordinară din 25.04.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului 

Primar nr.340/19.04.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 

consilieri locali, absentând d-nul consilier Daniel Ungureanu.  

  Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, 

este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

„vă rog să vă aplecați asupra procesului verbal al ședinței ordinare din 

28.03.2019. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate? 

Dacă nu sunt, vă rog să-mi permiteți să fac o observație. Să vă aduc la 

cunoștință că în cadrul ședinței din 28.03.2019, am avut mai multe proiecte. 

Unul dintre proiecte, proiectul nr.34, cu privire la Regulamentul de organizare 

și funcționare a parcărilor.  

Acel proiect a obținut 12 voturi, și cred că din stânga a întrebat cineva 

dacă a trecut, am zis că nu, motivat de faptul că am apreciat că este o problemă 

de patrimoniu. Reluând după aceea, am constatat că de fapt nu este decât un 

regulament de organizare și funcționare al parcărilor, în sensul că se stabilește 

programul de funcționare al acestor parcări pentru 24 de ore. Revenind asupra 

opiniei prezentate inițial, apreciez ca acel proiect a fost aprobat cu 12 voturi și 

a devenit hotărârea nr. 170. 

Acestea fiind spuse cu privire la prezentul proces verbal, dacă nu mai 

sunt alte discuții, supun la vot acest proces verbal”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, 

supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din  28.03.2018  şi se aprobă 

cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier Ana-
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Maria Dimitriu, Alina-Ramona Drumea și a domnilor consilieri: Corneliu-

Dumitru Gheoca și Costel Bîrsan.  

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”în 18.04.2019 am avut o ședință extraordinară, o ședință în care s-a aprobat 

printre altele și bugetul municipiului Focșani.  

Dacă pe marginea acestui proces verbal, sunt observații? 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, 

supune votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din  18.04.2018  şi se 

aprobă cu 13 voturi „pentru” și 7 voturi „abținere” din partea doamnelor 

consilier Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alina-Ramona 

Drumea, a domnilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Ionuț Filimon, Costel 

Bîrsan și Neculai Tănase.   

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ 

4 și 3,  

d-nul Buzoi și d-nul Gheoca, nu au votat. 

Cu acestea fiind zise, partea introductivă a ședinței de astăzi a fost 

parcursă. Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință pentru a vă prezenta 

ordinea de zi. Vă mulțumesc”.  

    La şedinţă participă: 

-  d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  

-  d-nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

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

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

-  d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

-  d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

-  d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și 

privat, publicitate ; 

- d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

-  d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

-  d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 

-  d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al 

Consiliului local; 

-  d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

-  d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

-  d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte ; 

-  d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

-  d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

-  d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

-  d-nul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP SALUBRITATE SA Focşani; 
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-  d-na Carmen Ion – profesor Colegiul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani ; 

- d-nul Dumitru Săndulachi – Profesor Corul Pastorala ; 

- d-nul Florentin Răuță - preot paroh Parohia „Sf.Cuv.Parascheva - Noua 

Catedrală” Focșani. 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminița Balaban: ”Bună ziua 

domnule Primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. 

Aș propune pentru început, pentru că avem invitați de seamă, după cum 

văd în sală … 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este o surpriză doamna 

Președintă”. 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminița Balaban: ”Da, o mare 

surpriză. De aceea aș propune să vedem despre ce este vorba, în repertoriul lor. 

Bănuiesc că au venit să ne încânte sufletul și le dăm toată deschiderea și 

ascultarea noastră, dacă sunteți de acord domnilor consilieri și doamnelor!”.  

Doamnele și domnii consilieri sunt de acord. 

Corul de copii Pastia, recită Colind tradițional de Florii și Hristos a 

Înviat. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc. În două luni 

de zile, ați reușit performanțe. Vă felicit. 

Trebuie să aducem  la cunoștința tuturor consilierilor locali și a celor 

prezenți astrăzi, că acest minunat cor Pastia, format din patruzeci și doi de copii 

a luat ființă pe 14 martie anul acesta, la inițiativa doamnei Director Șerbănuț, 

împreună cu domnul Prof. Săndulachi, domnul Prof. Drilia și doamna prof. 

Safta, cărora vreau să le mulțumesc. Dați-mi voie să-i felicităm pentru această 

inițiativă. 

Au obținut deja performanțe. Au deja două premii întâi la concursuri 

locale. Au început deja să cânte pe două voci, ceea ce este un lucru extraordinar.  

Vă felicit copii pentru tot ceea ce faceți! 

Ei sunt viitorul nostru și mă bucură surpriza pe care ne-au făcut-o astăzi. 

Și pentru ei și pentru alți mulți copii ca ei foarte talentați am fi dorit să înființăm 

acest Centru de Excelență în cadrul Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia. 

Poate că, fiind și Săptămâna Mare, săptămâna în care toți ar trebui să fim 

mai buni, mai liniștiți, mai curați, Dumnezeu vă luminează mințile, dragi 

consilieri ai opoziției și să înțelegeți că nu vrem să modificăm și că nu vrem să 

stricăm nimic la Ateneu, ci dimpotrivă, vrem să îmbunătățim pentru ei, pentru 

că ei sunt viitorul nostru. Vă mulțumesc.  

Și dați-mi voie să vă dau așa … simbolic, câte un mic oușor”. 

Domnul Primar Cristi-Valentin Misăilă înmânează câte un ou de 

ciocolată copiilor. 
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Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminița Balaban: ”După acest 

moment, care cu siguranță ne-a mișcat sufletul, propun reluarea ședinței.  

 

 Începem ședința prin a vă prezenta proiectul ordinii de zi care cuprinde  

9 puncte: 

Secțiunea I – proiecte de hotărâri 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 79/2007 privind stabilirea tarifelor pentru 

legitimațiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de 

călători în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,40 mii lei 

Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea 

proiectului „Diversitatea în familie, școală și societate” în luna mai 2019; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Clubului Sportiv Școlar Focșani pentru dotarea sălii de gimnastică; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul Municipiului 

Focşani pe anul 2019 a sumei de 57,40  mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 

Iunie; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li 

se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței 

nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate 

în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a 

terenului în suprafață de 90,50 mp din terenul în suprafață totală de 10394 mp 

situat în Focșani, Cartier Sud, T 203, aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani;  

8. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

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

locurilor de parcare din municipiul Focșani;   

9. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la ENET S.A. 

Focșani, să numească un membru provizoriu, administrator neexecutiv în 

consiliul de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție pentru 

funcția rămasă vacantă. 

Dacă sunt discuții”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc doamna 

Președintă de ședință. 

Pe ordinea de zi de astăzi, aș propune suplimentarea cu următoarele 

proiecte:  
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1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei  

”Sf.Cuv.Parascheva-Noua Catedrală” Focșani; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al  

PARKING FOCSANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani; 

3. proiect de hotărâre privind, avizarea teraselor sezoniere amplasate pe 

domeniul public/privat al municipiului Focșani; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în calitate de coorganizator la Festivalul-Concurs de 

Book Trailere ”Boovie 2019”; 

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr.155/2005 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr.3 Focșani”, județul Vrancea; 

6. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.488/2017 privind aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic de execuție pentru 

obiectivul de investiții ”Sistem de irigații spații verzi în Cartierul  Sud, din 

Municipiul Focșani”, județul Vrancea; 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL nr.9/2015 privind 

aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere 

infrastructură străzi: strada Popa Șapcă, strada George Coșbuc, strada Ghinea 

Dorinel, strada Ghe.Magheru, str. Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și 

strada Teiului” din Municipiul Focșani, județul Vrancea; 

8.  proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.440/2017 privind asigurarea  

finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 

pentru realizarea obiectivului de investiții:”Refacere infrastructură străzi: Popa 

Șapcă, strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada Gh.Magheru, 

str.Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ dacă mai sunt 

discuții!” 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „vă mulțumesc doamna Președintă.  

Înainte de a citi un proiect de hotărâre, aș vrea să dau citire unei părți din 

felicitarea adresată de către domnul Primar, către noi, consilierii.  

Și printre altele dumnealui spune așa: să fim mai buni, mai iubitori, mai 

iertători, să ne putem privi cu bucurie în ochi, unii pe alții și cu sinceritate. 

Și acum propun un proiect de hotărâre pe ordinea de zi.  

Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea 

Consiliului Local Focșani și acordarea asistenței juridice în dosarul 

nr.588/91/2019 în care Consiliul Local este chemat în judecată și tras la 

răspundere pentru exercitarea votului democratic, a acțiunii intentată de către 

Primarul și Secretarul Municipiului Focșani. 
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Printre altele, dacă nu știați, domnul Primar și domnul Secretar au dat în 

judecată Consiliul Local și nouă dintre consilieri. Uitați, asta este citația, pentru 

exprimarea votului în Consiliul Local. 

Deci, indiferent de votul pe care-l exprimăm noi, că suntem împotrivă, 

sau ne abținem, nu este pe placul domnului Primar. Și trebuie să ne privim cu 

sinceritate în ochi și să fim mai buni și mai iubitori, cum spunea dânsul aici. 

Deci, acesta este un proiect de hotărâre, pe care vă rog frumos să-l votați, 

întrucât d-na Pascaru care este jurista Consiliului Local, este evaluată, cum s-a 

și întâmplat de către domnul Secretar și de către domnul Primar. Or, dânsa nu 

poate fi obiectivă apărând Consiliul Local.  

Repet, Consiliul Local a fost dat în judecată și nouă dintre consilieri, cu 

daune de două miliarde cincisute și ceva de milioane de lei vechi. 

Acesta este proiectul meu de hotărâre doamnă, mulțumesc”.  

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Mulțumesc frumos. Eu vreau 

să mă opresc pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării 

unui sprijin financiar Parohiei Sf. Cuv. Parascheva - Noua Catedrală Focșani. 

 Cu toții știm că ne dorim ca această Catedrală să fie cât mai repede 

finalizată. Dar, citind proiectul am constatat că în devizul de lucrări majoritatea 

prețurilor sunt exagerate. 

Aș vrea să dau exemplu. La montarea unui bec se cer douăzeci și cinci 

de lei, pe montarea unui bec. Montare țeavă patruzeci și doi de metri, manoperă 

șaptesute nouăzeci și doi de lei. Pregătire pardoseli, se acordă un miliard și nu 

se explică ce înseamnă pregătire pardoseli. Nu include ce cheltuieli se fac. 

Adică dăm un miliard pentru pregătirea lor, de ce, nu înțeleg!  

Am vrut să întreb și la comisie, dar văd că domnul nu este … proiectant 

nu este în sală. La … foarte multe din ele se dublează. 

La pagina 101, numărul curent 6.2.6 probe centrală, valoare … valoarea 

este de douămii două sute doisprezece lei, iar manopera este la fel, egală. Tot  

douămii două sute doisprezece lei. Acest lucru se întâmplă și la pagina 135, 

unde probe la instalația electrică a materialelor … sunt trei mii douăsute treizeci 

și doi lei, iar cheltuielile pe materiale, sunt tot trei mii douăsute treizeci și doi 

lei”. 

 D-nul consilier Radu Niţu: „Nu am intrat în ordinea de zi”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Vă rog să mă lăsați să termin. 

Vreau să fac câteva observații pe marginea acestui proiect, deoarece doresc 

retragerea lui de pe ordinea de zi.  

Consider că la acest proiect s-a lucrat cu sârguință, cu siguranță și poate 

sub presiune ca să fie gata pentru astăzi, dar să știți că sunt câteva nereguli și 

… una dintre ele …”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... am înțeles. 

Mulțumesc”. 

D-na consilier Alina Drumea: „Una dintre ele, pe care vreau să o 

menționez ... vă rog să mă lăsați să termin ...”. 
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 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... dar ați 

discutat, nici nu am aprobat ordinea de zi și dvs. ați intrat deja la proiect! Să 

ajungem la el.  

 Deocamdată, să votăm ordinea de zi cu proiectele suplimentare și după 

aceea ... dacă ... propuneți simplu, retragerea proiectului numărul ...” 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „ ... mulțumesc. Bună 

ziua. Aș dori să completez. Fac un amendament, pentru completarea ordinii de 

zi cu Diverse și Declarații politice”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Supun la vot, 

deși mi se pare absurd, ca în Săptămâna Mare și în Joia Mare și Săptămâna 

Patimilor, să ne apucăm să facem discuții și diverse ...”. 

  D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „... doamna Președintă, 

cu toată stima ...”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... supunem la 

vot ...”. 

  D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „... cu toată stima ... 

titulatura, nu ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc doamna Președintă. 

Cum ați spus și dvs., fiind Săptămâna Mare, cred că problemele cetățenilor nu 

țin cont că este Săptămâna Mare, că e Joia Mare, sau că este prima zi de Paște. 

 La Diverse, știți foarte bine că se discută problemele focșănenilor”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Vom supune 

la vot, am înțeles”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc frumos”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă preocupă problemele 

focșănenilor? Ați votat în Parlamentul European împotriva românilor”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Încă odată fac 

apel la sentimentele dvs. pentru această săptămână și această zi”. 

 Se supun la vot proiectele propuse de domnul Primar Cristi Valentin 

Misăilă, și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere” din partea 

doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina-

Ramona Drumea și a domnilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Dan 

Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Ionuț Filimon și Neculai Tanase, proiectele au fost 

introduse pe ordinea de zi.  

 Se supune la vot proiectul domnului consilier Costel Bîrsan și nu se 

aprobă, cu 10 voturi „pentru” și 10 voturi „abținere” din partea doamnelor 

consilier: Lauriana Ailincuței, Cătălina Lupu, Valerica Bojoaică, Elena-

Luminița Balaban și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu 

Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu,  Mihai Petruț.    

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Consiliul Local este reprezentat și de 

opoziție  

și dvs. sunteți dați în judecată stimați colegi, da!  Și dvs. sunteți târâți prin 

tribunale de către domnul Primar.  
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   Domnul Primar a deschis o cutie a Pandorei. 

   Domnule Primar, de acum o să ne judecăm unii pe alții ... tot înainte. O 

să regretați ceea ce ați făcut, vă garantez”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ Domnule Bîrsan, v-a dat cineva voie 

să vorbiți? Haideți să fim civilizați”. 

    D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, vorbiți la 

microfon, că vă adresați Consiliului Local ... vorbiți cu un consilier ... dacă vă 

asumați ceea ce spuneți”. 

    Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „doamna 

consilier Drumea, a făcut referire la devizul de lucrări, pe proiectul ... ați 

solicitat retragerea ... bun. 

  Supunem la vot propunerea d-nei consilier Alina Drumea de retragere 

a proiectului nr.10 și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 

unui sprijin financiar Parohiei ”Sf.Cuv.Parascheva-Noua Catedrală” 

Focșani …”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:„ 

Iertați-mă un pic. Cum supuneți la vot aprobarea, când s-a aprobat introducerea 

pe ordinea de zi! 

   Se supun la vot propuneri în ordinea în care s-au făcut. S-a supus la vot 

completarea ordinii de zi … este un nonsens, să aprobați și introducerea și 

retragerea …”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „ ... doamna Președintă, retragerea trebuie 

să o facă cine este inițiatorul”. 

  D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ 

În ordinea în care s-au făcut propunerile …”. 

 D-nul consilier Radu Niţu: „… și s-a votat …”. 

  D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

„… s-a votat discutarea astăzi a proiectului legat de Parohie …”. 

  D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „domnule Secretar, o 

secundă, dacă-mi permiteți …”. 

  D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ 

… da, vă rog”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „deci, doamna Președintă 

a deschis ședința …”. 

  D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

„… da …”. 

  D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „… a început … și a 

propus pe ordinea de zi proiecte și ce mai sunt în completare, da!”. 

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

„da”. 

   D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Păi, cum aveam să … 

dânsa propune prima dată … cum să fie altă propunere întâi!”. 
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  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „stimați consilieri locali, 

domnul consilier Radu Nițu are perfectă dreptate. Retragerea proiectului de pe 

ordinea de zi îl poate face doar inițiatorul.  

 Eu sunt inițiatorul și nu retrag acest proiect. Mulțumesc”.  

  D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „am înțeles”. 

 D-nul consilier Radu Niţu: „Doamna Președintă, vă rog să continuați 

lucrările, s-a votat, supuneți la vot ce a spus domnul consilier Corneliu-Dumitru 

Gheoca și …”. 

 Se supune la vot propunerea domnului consilier Corneliu-Dumitru 

Gheoca și anume introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse,  și nu se 

aprobă, cu 9 voturi „pentru” și 11 voturi „abținere” din partea doamnelor 

consilier: Lauriana Ailincuței, Cătălina Lupu, Valerica Bojoaică, Elena-

Luminița Balaban și a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu 

Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu,  Mihai Petruț și 

Emanuel Gongu. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ … s-ar părea că democrația … în 

Săptămâna Mare democrația nu mai este valabilă la colegii de la PSD”. 

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

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... spuneți vă 

rog”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc doamna Președintă. 

Dragi colegi din PSD ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „la ce punct 

doriți să faceți discuție ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „...  dacă-mi dați voie doamna 

Președintă, să fac o referire, da! Dacă-mi dați voie să vorbesc Doamna 

Președintă ... Știu că vă suflă domnul Primar în ureche ...”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „nu-i vorba de 

suflat ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... lăsați ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „trecem la 

primul proiect”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Auziți, propuneți-l primul pe 

acela cu Catedrala, suflă domnul Primar, în dreapta mea.  

  Domnule Primar ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamna Președintă, dați-mi 

voie.  

 Domnule consilier, dați-mi voie ... stimați ... fac eu dar atunci un apel 

public la dvs. stimați consilieri. Având în vedere că este Joia Mare și astăzi sunt 

mai multe slujbe care se fac în Biserică și având în vedere că este de față 

Părintele Paroh Florentin Răuță, fac apel la dvs. să fiți de acord să se discute pe 

ordinea de zi primul proiect privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focșani. Mulțumesc”. 
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Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „revin acum cu 

această ordine de zi ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... doamna Președință, dvs. nu 

știți să urmăriți ... conform cărui articol ... doamna Președintă, din 

Regulamentul de funcționare și organizare a Consiliului Local! Vă rog să 

invocați articolul!”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Art.14, alin. a”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Doamna 

consilier, vă rog foarte mult ... v-am spus, articolul 14 ...”. 

  D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... nu există așa ceva!”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... nu există, de 

ce nu există!  

Domnule consilier, chiar astăzi ... mi se pare jenant ceea ce se întâmplă 

încă de la începutul ... mă fac de rușine, este problema mea. Domnule consilier, 

deja depășim limitele”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnul Iorga a glumit cu dvs.”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „poate fi 14 bis 

atunci, poftim”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „14 bis este la Nomenclatorul ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... vă rog, în 

acest moment ... supun la vot propunerile dvs. dacă există vis-a-vis de timpul 

acordat fiecărei intervenții. 

Dacă sunt propuneri, dacă nu, propun și eu”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „propun la vot un minut pentru fiecare 

consilier și pentru fiecare proiect. Mulțumesc”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „doamna Președintă, mai degrabă 

supuneți la vot ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... mai sunt și 

alte propuneri? Vă rog”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Doamna Președintă, dvs. vă rog frumos 

să nu faceți ce au făcut cei dinaintea dvs. Să fiți un președinte imparțial și un 

arbitru adevărat. Să conduceți cu demnitate”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Mulțumesc ... 

Am înțeles, propuneți mai mult timp, sau cât ?”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Mă lăsați să vorbesc doamnă ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ domnule, dar 

cât, ați vorbit ... 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... vă rog să nu închideți microfonul 

atunci când cineva vorbește. Este nepoliticos ca și cum ați lua ... ați vorbi de ... 

i-ați băga pumnul în gură, și dvs. sunteți profesoară, nu sunteți nu știu cine!”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Mulțumesc 

frumos”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Deci, propunerea mea este de cinci 

minute doamnă, pentru fiecare proiect.  Nu poți ... Dvs. credeți că ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „domnule, am 

înțeles ... domnule consilier, mulțumesc”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Dvs. credeți că proiectul de la 

Catedrală, de exemplu, se discută într-un minut! Îl putem discuta într-un 

minut!”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „nu sunt 

necesare atâtea argumente  pentru propunerea dvs. privind ...”. 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...îmi permit să vorbesc și eu, 

așa cum și-a permis ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... vă rog”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Dacă dvs. aveți ...”.  

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...trebuia să vorbiți la 

comisii. La comisii nu ați spus nici ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … domnule, sunteți reprezentantul 

ciumii roșii?”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ Mergem mai 

departe”.               

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu și anume, 

timpul, respectiv un minut, și se aprobă cu 11 voturi „pentru” și 9 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Alina-Ramona Drumea și a domnilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Ionuț Filimon,  Neculai Tănase și 

Costel Bîrsan. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Costel Bîrsan și anume 

timpul acordat fiecărei intervenții să fie de cinci minute, și nu se aprobă, cu 9 

voturi „pentru” și 11 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Lauriana 

Ailincuței, Cătălina Lupu, Valerica Bojoaică, Elena-Luminița Balaban și a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, 

Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu,  Mihai Petruț și Emanuel Gongu. 

Se supune la vot propunerea domnului Primar Cristi-Valentin Misăilă și 

anume, discutarea pe ordinea de zi a primului proiect din completarea ordinii 

de zi, respectiv,  proiect privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focșani, și se aprobă cu 

11 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea  doamnelor consilier: Ana-

Maria Dimitriu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alina-Ramona Drumea și a domnilor 

consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Ionuț 

Filimon,  Neculai Tănase și Costel Bîrsan. 

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

aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sfânta Cuvioasa 

Parascheva, Noua Catedrală Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dacă sunt discuții? Reluăm discuțiile. Un minut. Vă rog!” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Am o întrebare. Pentru că 

domnul Primar a spus că este inițiatorul acestui proiect, vreau să-l întreb, la 

pagina 26, capitolul 6, la devizul general al lucrării, nu există nicio sumă 

prevăzută pentru probe, deși la desfășurătorul pentru cheltuieli există sume 

imense pentru probe. Vă rog să ne explicați și nouă pentru că nu sunt prevăzuți 

acești bani. Cum îi justificați? Pentru că în devizul general nu sunt prevăzuți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Veți primi răspuns în scris. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, doamnă! Să fac o mică 

precizare, în două - trei secunde. Știți cum spunea Eminescu: Când nimic nu ai 

a spune, și un minut și 30 de secunde este mult. Ca atare, știu că, colegii de la 

PSD, dacă nu au nimic a spune și 30 de secunde este suficient.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Bun. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Legat de acest proiect. Păi, domnul 

Primar a spus parcă anul trecut, în ședință, că, dacă noi vom aproba acest ajutor 

financiar, nu va mai cere altul. Și văd că a revenit. Un ajutor financiar se 

presupune a fi ... când ajuți pe cineva cu o anumită sumă de bani, nu că dai toți 

banii aproape. Deci această catedrală este finanțată integral de Consiliul 

Județean și de Primăria Focșani. Acesta nu mai este un ajutor. O secundă! Nu 

aplauda, domnul viceprimar, că-ți bați joc de banii focșănenilor. Nu i-ai întrebat 

dacă vor să dea atâția bani. Dumnezeu n-are legătură cu ilegalitățile, care se pot 

face.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Iorga, lăsați-l să 

vorbească! Nu vă mai băgați! Stați liniștit în banca dumneavoastră!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Cine sunteți 

dumneavoastră?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi vă rog continuați dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„A intrat peste timpul dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci, aș vrea să întreb, câți bani s-au 

dat până acum, s-au alocat pentru catedrală de către Primăria Focșani?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Scrie în proiect, în raport și 

în cererea atașată.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar ce, dumneavoastră nu puteți 

vorbi, domnul Primar?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Eu pot vorbi. V-am 

spus. Scrie în proiect, citiți proiectul. Și-n cererea...” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu le-am citit, domnul Primar. Dar 

hai să știe și focșănenii câți bani ați cheltuit dumneavoastră.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a scris în presă, focșănenii 

știu, sunt de acord.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Probabil vom primi în scris. Da.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați fost la Procesiunea de 

sâmbăta trecută? Să vedeți câți focșăneni au venit?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „N-ați întrebat dumneavoastră 

focșănenii.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți? Eu am curaj să merg 

pe stradă. Dați-mi voie, doamna. Haideți să facem un dialog civilizat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți, faceți un referendum. Nu 

întrebați dumneavoastră pe stradă. Că dumneavoastră întrebați pe stradă pe cine 

doriți dumneavoastră, nu pe cine trebuie. Că banii nu sunt ai dumneavoastră, 

domnul Primar. Sunt ai focșănenilor. Și ei trebuie să hotărască.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dar au hotărât domnul consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamnă, când au hotărât?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Ați fost vreodată la slujbele care se țin în catedrală?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Hotărăsc numai cei care merg la 

biserică?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi, dar toată lumea…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamnă și eu merg la slujbă, dar nu 

sunt de acord...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu cred.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru că banii sunt ai focșănenilor.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu sunteți de acord cu această construire?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Noi n-avem spital, nu avem 

drumuri.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vom avea și spitale.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu avem nimic și aruncăm cu banii.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Da. Mulțumesc! Doamna consilier Drumea, dumneavoastră ați…Nu mai 

putem…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Habar n-aveți ce vorbiți.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Supuneți la vot.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:   

„I-am dat cuvântul domnului Gheoca.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Mulțumesc, doamnă 

Președinte de ședință. Așa cum am discutat și la Comisii, există la mapă această 

declarație a domnului preot paroh, care pentru mine este foarte ambiguă.      

Lăsați-mă să termin! Pentru mine am spus. Eu am înțeles, este o matriță sau un 

model de cerere, pe care ați făcut-o dumneavoastră. Dar formularea, că în 

documente justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe 

a căror valoare depășește 2500 lei… pentru mine… dați-mi voie să nu… Eu nu 

sunt de acord cu formularea.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„ Ați spus același lucru   la comisii. Diferența dintre mijloc fix și obiect de 

inventar este tocmai această sumă.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Eu am înțeles. 

Mijlocul fix și obiect de inventar…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Și atunci?” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Eu am spus că nu sunt 

de acord cu această formulare. Sau ar putea fi reformulate. Nu știu…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Atunci vom face o înaintare către Preafericitul și vom cere un alt tip de 

declarație.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Am înțeles că este un 

model. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Vă rog domnul consilier Mihai Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc, doamnă Președinte! Nu 

vreau să intru în detaliile de construcție ș. a. ș. m. d. Domnul consilier, vă rog 

să vă abțineți! Eu din 97 nu știu… dacă știți despre ce e vorba. Nu, i-am răspuns 

ca să…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră trebuie să vă 

pricepeți la sănătate și nu prea se vede la spital.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Iar începem să batem câmpii. Dar 

nu asta vreau să spun. Mă adresez cetățenilor în primul rând. Deunăzi, am fost 

la Rouen, s-o susțin pe Simona Halep, că merita, a muncit și-a dat sufletul pe 

teren, dar… Între timp am văzut Catedrala Notre-Dame de Rouen. Vă rog 

frumos să vă abțineți de la comentarii stupide. Și m-am dus acolo pentru că era 

Paștele Catolic. Și am zis domnule, am vorbit cu românii de pe acolo, care erau 

stabiliți în Rouen și le spun. Aș vrea să vin și eu în seara asta chiar dacă sunt 

ortodox. N-are niciun fel de importanță, Dumnezeu este unul. Știți ce mi-au 

spus?! Veniți degeaba. Catedrala este goală. De regulă, francezii sunt atei. 

Domnule, am simțit că nu… N-am putut să înțeleg de ce. Efectiv a fost un șoc 
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pentru mine să aflu că nimeni, sau mă rog, nici măcar slujba nu se ținea din 

cauza faptului că marea majoritate a francezilor sunt atei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Știți care-i mare șoc la noi?                

Că n-avem spital.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu mai vorbiți prostii.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier cred 

că nu trebuia…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Vă las, dar deja a început o altercație.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Câinele moare de drum lung, 

domnul consilier.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier nu 

trebuia să întrebați francezii, ci focșănenii ce părere au.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Numai puțin, vă rog! Vă las.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dragi focșăneni, ce vreau să vă 

spun. Haideți să punem umărul, să terminăm această catedrală, pentru că nu 

cred că noi dorim să devenim atei. Nu cred așa ceva. Și chiar dacă cei din PNL 

își doresc lucrul ăsta, pentru că atâta creier au. Eu doresc totuși să nu facem așa 

ceva.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier, vi    

s-a terminat timpul demult și cred că ar fi cazul…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da. Mulțumesc! Din moment ce nu 

vreți să construiți o catedrală.” Este normal că ne îndreptăm spre cele sfinte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Mulțumim, domnule consilier!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Întrebați focșănenii    

ce-și doresc.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Domnul consilier Radu Nițu.” 

Domnul consiler Radu Nițu: „Stimați colegi, haideți să…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Domnul consilier, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, numai o 

secundă! O remarcă. Te rog frumos! Și diavolul crede în Dumnezeu. Să nu 

uitați domnul Nedelcu! A crede în Dumnezeu, nu înseamnă...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Nu v-ați înscris la cuvânt. Ați avut un minut. Vă rog! Domnul consilier Radu 

Nițu.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Opriți-vă domnul consilier! N-aveți 

cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră îl 

aveți?” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Da. Vă rog! Voi supune la vot fără alte argumente la acest proiect… Domnul 

Bîrsan, dumneavoastră aveți chef de discuții pro și contra. Supun la vot acest 

proiect. Cine este pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamnă Președinte, eu 

înțeleg că în dreapta se suflă. Opriți-i! … de către Primar.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Deci supun la vot. Cine este pentru acest proiect? Nu mai sunt discuții.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Mie mi-au mai rămas 30 

de secunde.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Trebuia să le folosiți dumneavoastră. Cine este pentru? Eu așa consider. 

Împotrivă? A avut un minut. I-am acordat. Abțineri? Cine se abține? Încă o 

dată, vă rog! Abțineri? Deci cu 11 voturi pentru… Și dumneavoastră n-ați votat 

nici pentru, nici împotrivă. Nici n-am crezut că-i atâta răutate în rândul 

consilierilor pentru acest proiect. Vă rog! Nu-i din partea noastră, domnul. A 

mea, nici atât. Doamna Drumea vrea să vorbească de două ori. Păi a votat. A 

avut minutul. Depășim. Da. Vă rog!” 

Dacă sunt discuții? 

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

adoptă cu 11 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

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

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru și Gongu Emanuel, 8 neparticipări din partea  următorilor 

domni consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase 

Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Filimon 

Ionuț  și Bîrsan Costel și o abținere din partea doamnei consilier Drumea Alina 

Ramona, devenind hotărârea nr. 215 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați votat.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  
Deci proiectul numărul 1 a trecut.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cum a trecut doamna 

Președinte? Ia spuneți-ne cum a trecut.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Deci doamna Președinte e o rușine 

cum s-a votat acest proiect. E o rușine. Deci acest proiect trebuia dezbătut. Deci, 

de ce n-ați acceptat să dezbatem acest proiect?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

Cu 11 voturi pentru proiectul a…” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Noi nici măcar n-am votat.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  
„Păi nici nu v-am numărat. Ați fost la împotrivă sau abțineri?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Neparticipare.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  
„Neparticipare la vot. Domnul, dar în comisie, de ce nu l-ați dezbătut? Am avut 

timp în comisii.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, dar în comisii        

n-ați spus dumneavoastră să nu discutăm?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Stimați cetățeni, vedeți…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  
„Vă rog, deci. Spuneți-mi! Cum votați? Împotrivă sau pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă domnul Primar 

spune să nu-mi dați voie să vorbesc… pentru că dumnealui are calitatea de 

invitat. Da. Păi asta și fac. Vă rog frumos! Ori îl invitați afară, pentru că are 

statut de invitat, da? Dumnealui nu trebuie să inflențeze mersul votului, da? 

Deci fiecare votează cum dorește. Este votul liber exprimat. Deci vă rog 

frumos, dacă mai țineți cont, pentru că aud toate discuțiile pe care le aveți cu 

dumnealui.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„   V-am acordat doamnă timp.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos să 

înțelegeți rolul dumneavoastră aici, doamnă Președinte. Asta voiam să spun. 

Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamnă Președinte, lăsați-l pe 

domnul Primar în locul dumneavoastră, dacă nu sunteți în stare să conduceți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„   Mulțumesc frumos, domnul Bîrsan! Dumneavoastră, care ați absentat la 

atâtea ședințe. Mă mir că veniți acum cu astfel de…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă nu sunteți în stare, ascultați ce 

vă suflă domnul Primar, ridicați-vă de acolo și lăsați-l pe dânsul, da?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„   Da, domnul consilier Iorga.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„   Mulțumesc pentru apreciere, domnul consilier!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Stimați focșăneni!” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Ode. Mai băgați o odă, domnul 

vice.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „PNL-ul nu a votat străzi și 

nu va vota.” 

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

să vă potoliți și să nu mai fiți pro PSD așa. Sunteți la subiect?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu a votat centre de 

excelență pentru copii, parcuri. Nu ați votat nimic.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„   Domnule voi chema să evacueze sala. Vă rog! Păi voi chema să evacueze 

sala dacă dumneavoastră nu puteți să… Chiar o voi face.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Treceți la proiectul numărul 2, 

doamnă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Ce ajutor?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „De la Dumnezeu primesc 

ajutor.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să trecem la al doilea proiect. Vă 

rugăm frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„   Deci doamna consilier Drumea, vă rog! Grupul dumneavoastră votează 

pentru sau împotrivă sau se abține? Vreau să terminăm discuția pe acest proiect. 

Doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Sunt credincioasă. Cum 

luați bani pe probe? Eu dacă îmi cumpăr un robinet, firma este obligată să-mi 

dea un certificat de garanție. Dumneavoastră cum includeți aici bani pe probe, 

care nici măcar nu sunt incluse în deviz.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Despre ce probe este vorba? Ce 

înțelegeți dumneavoastră prin probe?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„   Deci domnul consilier Nedelcu…” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Sunt trecuți la cheltuieli, 

la desfășurător.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ziceți.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Nu este normal. Noi vrem 

să construim această catedrală.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„Nu s-ar spune.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Niciodată. Mereu ați căutat nod în 

papură.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ați întrebat că… 25 de lei 

pe un…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamna. Vă rog! Domnilor consilieri voi face o pauză.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Trebuie doar revizuit. 

Sunt niște greșeli.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „De câte ori ați intrat în 

catedrală?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Da, părintele...” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Cum îi justificați?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Taci. Te rog frumos! N-ați construit 

nimic.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Păi dacă nu mi se dă 

cuvântul… Nu vreau să mă cert cu nimeni. Vreau să-mi înțelegeți atitudinea. 

Atât.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Microfon!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dați-i și părintelui!” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Domnule Primar, domnule Secretar, doamnă Președinte, 

doamnelor și domnilor consilieri, am ascultat ceea ce a precizat doamna 

consilier Drumea privitor la unele sume, care dânsei i se par foarte mari. 

Precizare este faptul că, devizul prezentat anul acesta în Consiliul local este rest 

de executat din devizul existent la dosar și anul trecut. Primul aspect. 

Al doilea aspect. Ați văzut dumneavoastră că sunt bani pentru probe și 

ați precizat că cineva îți dă un robinet cu garanție, nu? Dar robinetul acela se 

atașează, se anexează unei centrale, care centrală trebuie să fie pusă în probe. 

Deci centrala termică nu este compusă doar dintr-un robinet și câteva țevi. Este 

o înteagă industrie acolo. Da, și va face și… Vă oferă garanție în urma probelor, 

doamna consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamna consilier Drumea!” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Garanția se oferă în urma unor probe. Nu-i normal să se 

facă unele probe?” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Este normal. Aveți 

dreptate.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Părinte, probele se fac de cel care ...” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Așa… Da. De cel care execută lucrarea. Da.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunt incluse în prețul instalației. Nu 

se dau bani separat pentru probe.” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Nu știu asta. Nu mă pricep. S-ar putea să fie vrăjeală 

pentru dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bîrsan, așa faceți 

dumneavoastră când facturați la negru? Sau cum?” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Lasă-l, ca să înțeleagă. 

Domnul Bîrsan, așa faceți dumneavoastră când facturați la negru? Când faceți 

la negru, așa faceți? Îi spuneți omului, domnule atâta te costă la global, dar 
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aici... noi suntem o instituție publică. Păi tocmai că este transparență, de aceea 

trebuie trecute toate sumele, domnul.” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Să știți că la contabilitate nu trece niciun ban nejustificat 

cum trebuie.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Trebuie mai multă 

transparență.” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Este transparență totală. Nu s-a lucrat cum ați spus, pe 

genunchi, acest deviz. Se lucrează din luna ianuarie, până la sfârșitul lunii 

martie s-a lucrat, chiar în aprilie s-a depus.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Eu am căutat și nu am 

găsit banii aceștia alocați pentru probe.” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Doamna Drumea, dacă n-o să fie în devizul general și 

așa… nu-i decontăm, nu-i nicio problemă. De la contabilitate, nu mi s-a 

decontat niciodată ceea ce nu a existat în devizul general. Aveți toată credința 

în privința asta.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul Bîrsan, vă rog să nu vă mai spargeți în figuri! Ați venit odihnit după 

atâtea absențe.” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Doamna consilier Drumea, este vorba de încălzire în 

pardoseală, peste care va fi pusă…Nu trebuie făcute probe acolo?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Părinte, vă rog! Lăsați că știu… Ați avut și dumneavoastră copil în școală. Ați 

fost elev.  Cunoaștem.” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Nu este. Este o șapă de egalizare înainte de serpentină, 

care se pune în pardoseală.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„ Da. Părinte, vă mulțumim!” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Doamnă e transparență totală în devizul ăla.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„ Părinte, vă mulțumim frumos!” 

Părinte Paroh al Parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva, Noua 

Catedrală Focșani: „Vă mulțumim și noi!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Grupul PNL, vă rog să vă exprimați votul. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dar de ce doamna 

Președinte? Ei s-au abținut. N-au participat la vot.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„S-au abținut. Vă rog! Sunteți „pentru”, împotrivă sau vă abțineți?  

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

dumneavoastră ați trecut de momentul votului. Nu știți ce ați făcut? Ați supus 

la vot, doamnă Președinte. Consemnați ce ați făcut atunci, în momentul 

respectiv. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna Președinte!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci ca să vedeți că faceți discuții 

aiurea, pentru că pe ei oricum nu-i interesează.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna, stimați colegi! Haideți să 

păstrăm solemnitatea ședinței de Consiliu Local. Doamna Președinte, vă rog să 

continuați lucrările, să lăsăm dicuțiile astea cu devize, cu nu știu eu ce... Are 

cine să controleze aceste devize.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Domnul Nițu, dumneavoastră în 

ce calitate vorbiți acum?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vorbesc în calitate de consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamna Drumea se abține. Ceilalți nu au participat la vot. Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

există o înregistrare life acum. Dacă dumneavoastră… da. O s-o vedeți mâine 

probabil, sau mai pe seară când înroșiți ouăle. Doamna Președinte, s-a supus la 

vot și grupul PNL... Da? Nu a participat. Da? Deci dumneavoastră nu 

consemnați după bunul plac, cum faceți de obicei. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamna consilier, dumneavoastră ați făcut discuții după ce s-a votat proiectul. 

Și am zis să fiu fair play, să mai dau o șansă grupului PNL.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunteți o drăguță.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dacă nu vreți să votați, am înțeles. Deja sunt discuții în grupul 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Sunt înregistrări.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „ Păi sunt înregistrări.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon:  „Doamna Președinte, asta înseamnă 

că ați reluat votul?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu ne-ați dat 

posibilitatea să participăm la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci în grupul dumneavoastră, deja au apărut divergențe. Sunt discuții pentru 

a vota și a nu vota.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, vă 

rog să vă abțineți de la discuții. Dumneavoastră vă dați cu părerea…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Este o constatare a celor pe care dumneavoastră le faceți acum. Nu vă mai dau 
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voie. Gata! Păi sunt colegi care se abțin. Doamna Drumea a zis că se abține, iar 

dumneavoastră nu ați participat la vot.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „S-a participat la vot, 

domnule Secretar? Dumneavoastră răspundeți de această ședință. Spuneți, vă 

rog! Răspundeți doamnei Președinte, că poate nu știe ce s-a întâmplat puțin mai 

devreme.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Am înțeles, doamnă. Gata!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Îmi dați voie să 

vorbesc? Din cauza faptului că nu ne-ați dat voie să ne exprimăm punctul de 

vedere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dumneavoastră, dacă veți fi europarlamentar, nu veți proceda așa în 

Parlamentul Europei. Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pe dumneavoastră să nu 

vă îngrijoreze soarta mea, ci soarta focșănenilor, doamna Președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamnă, învățați de aici, ca să puteți participa corect acolo. Trecem la ordinea 

de zi propusă anterior.” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel a intrat în sală. 

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

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 79/2007 privind stabilirea tarifelor pentru legitimațiile de călătorie 

aferente serviciului public local de transport urban de călători în 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dacă sunt discuții? Da, domnul consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Mulțumesc, doamna 

Președinte! O să fiu scurt, să mă încadrez. O să vreau să fac un comentariu 

referitor la acest proiect privind majorarea abonamentelor pentru călătorii. Încă 

o dată mi se confirmă faptul că, guvernarea PSD – ALDE a eșuat. Una din 

cauzele pentru care o firmă, iată, care era pe plus, Transport Public au… În nota 

de fundamentare au specificat că, din cauza creșterii costului la carburanți 

prognozează o intrare pe pierdere. Mi se dovedește faptul că este o guvernare 

defectuoasă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu discutăm despre guvernare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Nu vă băgați peste colegi! Vă rog 

eu frumos! Vedeți-vă de treaba dumneavoastră!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„Vorbiți la proiect, domnul consilier!” 
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Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Este pe proiect. Ați 

citit nota de fundamentare, domnule viceprimar? Dacă ați citit-o, este una dintre 

cauzele.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnule, lăsați-l să-și exprime…” 

 Domnul consilier Neculai Tănase:  „Domnul Iorga, dumneavoastră 

sunteți produs al acestei guvernări. Faliment sunteți.” 

 Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Astea sunt remarca și 

comentariul meu. Nu cred că am deranjat pe cineva. Da? Și ca să închid o să 

… Îndrăznește să crezi!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Întotdeauna... haideți 

doamnelor și domnilor consilieri, totuși suntem în Joia Mare. Credeți că putem 

avea și noi măcar atât bun simț și respect față de această sărbătoare și față de 

această săptămână? Să putem avea o ședință civilizată? Fără injurii? Fără 

apostrofări și fără intervenția unuia peste celălalt? Putem manifesta buna 

creștere? Să demonstrăm că avem bună creștere și să putem discuta? Să-l 

ascultăm pe celălalt fără să mai intervenim unul peste celălalt? Vă mulțumesc!  

Și ca să dau replică domnului consilier... nu putem să stăm așa pasivi. 

Dumnealui citește din raport numai ce-i convine, ca să scoată în evidență o 

guvernare defectuoasă. Eu vreau doar atât, să fac apel la memoria colectivă și 

să întreb în ce perioadă au crescut salariile medii pe economie și pensiile 

bineînțeles. Da? Au crescut. În raport și în cererea... domnilor vorbeam de bun 

simț. Domnul consilier Tănase, v-am rugat să mă lăsați să vorbesc! V-am 

ascultat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ne legăm de salarii și de guvernare?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Este un argument al creșterii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vorbim pe proiect. Proiectul 

în care dumnealui a făcut afirmația că a crescut prețul la carburant. Da. Este 

adevărat. Dar au crescut și cheltuielile cu salarii, pentru că salariul minim pe 

economie a crescut.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Din ce cauză, domnul Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A crescut salariul minim pe 

economie.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:  „Toate au crescut pe guvernarea 

dumneavoastră. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă faliment?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Bunul-simț! Nu mai 

interveniți!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Au crescut salariile. S-au 

redus foarte mult impozitele, domnul consilier.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase:  „De asta avem bani la Primărie, 

domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem bani la Primărie și 

facem toate proiectele.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu discutăm pe proiecte.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bunul - simț, domnul Tănase.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Da. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, supun la vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așteptam să se liniștească 

consilierii locali, să putem și noi. Facem un circ demn...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„De Joia Mare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Demn de Joia Mare, cum au 

făcut iudeii atunci când l-au răstignit pe Hristos. Exact același circ facem. Ca 

atunci când l-au biciuit și i-au dat să mănânce oțet...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rugăm frumos să nu 

mai țipați. Deci nu sunteți aici la școală, dumneavoastră, domnule Primar. Mai 

mult, spuneți că sunteți economist, dar se vede că n-ați înțeles nimic din acest 

proiect pe care îl discută colegul meu, Cornel Gheoca. Mai mult decât atât, să 

știți că vorbeați de Joia Mare, iar dumneavoastră înainte să înceapă ședința ați 

început cu critici la adresa opoziției. Așa că nu mai fiți lupul moralist, că nu 

aveți cu ce. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoară, nu vi s-a dat 

cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, dacă nu știați...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, nu vi s-a 

dat cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Isus Hristos a fost vândut de Iuda, 

domnul. Țineți minte! A fost vândut de Iuda.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Normal. Dar dumneavoastră 

sunteți cel mai mare vânzător pentru că v-ați trădat partidul în care sunteți. Da. 

Mulțumesc mult! Dacă vreți să discutăm pe proiect... da. Bine.. Dumneavoastră 

ați fost prima dată cu noi. Vă reamintesc, dar aveți memoria scurtă, domnul 

Bîrsan. Ați fost prima dată în grupul PSD și ulterior v-ați întors. Ați declarat la 

începutul mandatului că sunteți cu  grupul PSD și ați vândut ca Iuda. 

Mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, am fost alături de 

dumneavoastră 6 luni. Când am văzut că o luați pe arătură, vă bateți joc de banii 

municipalității și lucrurile merg într-o direcție greșită, mai pe românește dați 

cu bâta-n gard...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Bun. Mulțumesc frumos! Supun la vot proiectul.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „M-am delimitat de dumneavoastră și 

nu vreau să fiu complice, cu felul cum conduceți dumneavoastră Primăria. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Mulțumim! S-a constatat în ultimele ședințe.” 

Discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 şi se adoptă 

cu 13 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

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

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și Bîrsan Costel și 8 

abțineri din partea  următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Filimon Ionuț și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 216. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îmi mai acordați 20 de secunde? 

Voiam să mai spun ceva, dar am intrat în replică cu domnul Primar. Ok. 20 de 

secunde, vă rog frumos! Domnul Primar referitor la fosta autogară, nu la fosta, 

la noua autogară, mai bine zis. V-am rugat de atâtea ori să luați măsuri.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul Bîrsan, nu face obiectul actualului proiect.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă solicit cu celeritate să 

continuați ordinea de zi.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci eu am votat pentru aceasta...” 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Mulțumim!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Trecem la următorul ...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Această autogară este poarta de 

intrare în Focșani...” 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Da, domnul 

consilier s-a luat act și va intra pe un proiect de hotărâre …” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Să se ia măsuri ...” 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Se vor lua măsuri, 

mulțumim! Noi avem acolo garajul instituției, Colegiului Auto”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și oamenii ăia să facă ceva, la lume 

acolo... Doamna președinte vă rog eu să vă abțineți, chiar nu vă pricepeți ....”  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Mulțumesc 

frumos, învăț. Am toată deschiderea de a învăța. Pe nervii dumneavoastră? 

Dumneavoastră creați nervi la ceilalți, nu”?  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: ”Dau cuvântul 

domnului director de la Transport Public Focșani”.  

Domnul Diaconu Ion - director Transport Public Focșani: “Știm 

despre ce este vorba, v-am mai explicat că noi am așteptat niște ani că s-a pus 
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problema să se modernizeze Autogara Focșani și am zis să nu asfaltăm ca după 

aceea să se radă asfaltul iarăși. Știți bani cheltuiți degeaba. Exact cum spuneți 

și dumneavoastră. În momentul de față am ras suprafața care trebuia asfaltată, 

urmează să o asfaltăm numai că, ați observat că și vremea și temperaturile și 

acolo este un trafic destul de intens și am zis să fie o temperatură cel puțin 

măcar pe timpul nopții de cel puțin 10 grade. Cu siguranță, undeva săptămâna 

viitoare sau peste 2 săptămâni o să vedeți acolo asfalt pus”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Eu nu mai dau 

cuvântul nimănui”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „O Autogară să arate așa nu se poate 

...” 

Domnul Diaconu Ion - director Transport Public Focșani: “Eu 

recunosc. Nu pot să spun că nu …”  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Proiect de 

hotărâre nr. 2 … 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna președinte, mai 

devreme domnul Primar spunea că este asfaltat, domnul director spune că nu. 

Deci, domnul Primar mai mințiți mult focșănenii? Știm și noi cum arată 

Autogara”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 3,40 mii lei Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Diversitatea în familie, 

școală și societate” în luna mai 2019;  

Dacă sunt discuții? Doamna consilier Lupu Cătălina.  

  Doamna consilier Lupu Cătălina: “Vă rog să consemnați că nu particip 

la vot”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: „Am luat act, 

doamna Lupu Cătalina nu participă la vot, dacă sunt discuții? Vă rog domnul 

consilier Bîrsan Costel”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna președinte. La 

acest proiect în cererea trimisă de către Colegiul Economic Mihail 

Kogălniceanu se specifică o anumită sumă de bani, în proiect se alocă se alocă 

o sumă de bani mult mai mică. Printre altele doar pentru consumabile, mape, 

pixuri, agende 900 lei și masă. Dar mai există o ... ca să spun așa un necesar de 

bani. O anumită sumă este vorba de 2600 ron pentru cazare. Dânșii au cerut 

2600 pentru cazare, 2500 pentru masă și pentru agende. Noi Consiliul Local le 

acordăm doar pentru consumabile. Haideți să le dăm banii și pentru cazare”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul consilier 

vă rog …”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu am terminat. Având în vedere că 

sunt 20 de persoane, elevi și profesori care vin din Republica Moldova este 
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firesc și normal din punctul meu de vedere să fie tratați ca niște oaspeți 

adevărați. Mulțumesc”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul Primar 

vă rog”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De acord cu dumneavoastră 

domnul consilier dar vreau să vă reamintesc faptul ca acest colegiu beneficiază 

de o bază ce are în dotare camere de cazare, pe care nu le folosesc pentru nimic 

și nu sunt utilizate în acest moment, deși sunt noi nouțe și sunt foarte curate și 

elegante. Am discutat cu Colegiul Economic să utilizeze aceste camere pentru 

cazarea invitaților săi, mi se pare normal să facem economii și să punem în 

valoare acel mini-hotel pe care îl are în dotare acest Colegiu. Mulțumesc”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Este foarte corect domnul Primar dar 

aici scrie în cerere și pentru cazare. De ce s-a mai trecut în cerere și cazare? ... 

bine, bine dar noi să luăm de bun ce ne ... scrie ce trebuie pentru că de aceea 

suntem în Consiliul Local. Cereți ceea ce trebuie cereți și ...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumnealor cer dar noi 

trebuie să aprobăm ...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Corect ... dar s-a cerut pentru cazare, 

de ce s-a cerut”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, ei au 

cerut și noi am propus spre aprobare doar ceea ce am considerat că este normal 

să aprobăm, dacă dumneavoastră vreți un amendament puteți propune un 

amendament”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Să menționați ceea ce trebuie nu ceea 

ce …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi ei au cerut ... în raport 

nu este prevăzută chestiunea aceasta și nici în proiect. Mulțumesc”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 și se 

aprobă cu 20 voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot din partea doamnei 

consilier Lupu Cătălina, devenind hotărârea nr. 217. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Focșani 

pentru dotarea sălii de gimnastică;  

Dacă sunt discuții? Vă rog domnul consilier Bîrsan Costel.  

 Domnul consilier Bîrsan Costel: “Mulțumesc doamna președinte de 

ședință. Nu mai oftați... în raport am subliniat și scrie în felul următor: 

echipamentele sunt necesare întrucât cele existente sunt deteriorate cu un grad 

avansat de uzură și pun în pericol siguranța copiilor. Păi dacă exista așa un 

pericol de ce nu s-a trecut această sumă în bugetul Primăriei? De ce trebuie 

ajutor? Eu când citesc ajutor financiar este ca și cum ai da la cerșetori, ori nu 

acesta este ... așa este normal. De ce nu a fost trecut în buget? Când s-a constatat 

ca sunt deteriorate? Acum cu o săptămână în urma pentru ajutor financiar? Nu 
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se specifica prețul la fiecare obiect în parte. La denumire produs apare doar 

suma, nu trebuia să știm și noi cât costă fiecare obiect în parte. Cum s-a ajuns 

la suma de 17.680 lei? Normal era ca fiecare obiect în parte să spună cât costă, 

de vreme ce a ajuns la această sumă precis se știe cât costă. Mulțumesc”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul Primar, 

vă rog”.  

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da... nu vreau iar să vin cu 

afirmații că nu cunoaștem structura școlară a Municipiului, nu știm despre ce 

este vorba, nici măcar nu citim o adresă, citim printre rânduri numai ce vă 

convine. Vă atrag atenția că dacă ați fi citit antetul solicitării venite din partea 

Clubului Sportiv, v-ați fi dat seama că acest Club Sportiv nu se află în 

subordinea Inspectoratului Școlar Județean, nu se află în subordinea Primăriei 

Municipiului Focșani ci este în subordinea Ministerului Educației Naționale. 

Ori dumnealor vin și solicită un sprijin financiar. Nu o alocare bugetară care ar 

fi fost normală la momentul întocmirii proiectului de buget la care 

dumneavoastră din păcate nu ați participat pentru votare. Vă rog să vă abțineți 

de la comentarii .... Iar în ceea ce privește valoarea unitară a fiecărui produs. 

Dumnealor sunt obligați să ne prezinte un document justificativ prin care vor 

face dovada că au utilizat suma respectivă și au achiziționat produsele conform 

prevederilor legale. Vă mulțumesc”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar dumneavoastră 

aveți dreptate la jumătate. Dar, după cum știm și noi în buget pot fi prinse 

diverse sume și acest lucru repet, se știa acum o săptămână? Nu vă mai dați 

după colț. Se știa de multă vreme și trebuiau luate măsuri de mult. Și dacă s-a 

ajuns la această sumă de 17.600 înseamnă că s-a știut costul fiecărui obiect în 

parte... și era normal ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul consilier, uitați-vă 

la momentul când a venit solicitarea. Noi nu putem aloca sume în buget fără să 

avem o solicitare și o justificare. Solicitarea dumnealor a venit pe 18 Aprilie. 

Vă reamintesc că bugetul a fost aprobat pe data de 18 Aprilie. Nu puteam 

rezolva în aceeași zi”.  

  Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nu știați că sunt deteriorate și pun în 

pericol viața copiilor”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Repet acest Club Sportiv 

este în subordinea Ministerului Educației. Dumnealor s-au adresat Ministerului 

și probabil nu le-au acordat întreaga sumă și au făcut un apel la Consiliul Local. 

Deoarece acest Club Sportiv funcționează în Municipiul Focșani și participă la 

antrenamente și la competiții copii focșăneni și vrânceni, tocmai de aceea au 

făcut la noi. Nu eram noi obligați să prevedem bani în buget repet. Uitați-vă la 

momentul când a venit cererea pentru solicitarea acestui sprijin”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 și se 

aprobă cu 21 voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 218. 
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării din Bugetul Municipiului Focşani pe anul 2019 a sumei de 

57,40 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;  

Dacă sunt discuții? Vă rog domnul consilier Bîrsan Costel.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Se vede că nu ați 

fost în ședințele anterioare”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Trebuie să recuperez doamnă …     

m-am uitat în proiectele dumneavoastră anterioare și stiți dumneavoastră am 

luat-o de la calendele grecești. Deci în 2017 s-au alocat 46.00 mii lei pentru 

pachete în valoare de 10 lei și scrie aici 4.610 pachete deci să înțeleg că pentru 

4610 copii”.  

“În 2018 au fost 3550 de copii și în 2019, 3100 de copii. Păi să înțelegem 

exact ce am afirmat într-o ședință trecută că, populația focșaniului scade 

dramatic cu cel puțin 2000 de locuitori pe an. Având în vedere numărul de copii 

din documentele dumneavoastră care sunt din ce în ce mai puțin, natural cei 

care decedează și cei care emigrează, înseamnă că am avut dreptate. Pe de altă 

parte vreau sa întreb cum ați ajuns la concluzia 3100 de copii? De unde? Cum 

știți dumneavoastră că vor veni la aceste sărbători 3100 de copii. Mulțumesc”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Vă rog domnul 

Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumesc. În primul și în 

primul rând nu este vorba despre creșterea sau scăderea natalității. Vă duc la 

cunoștință și o să vă prezint în cadrul raportului meu, o să-l pun la dispoziția 

tuturor cetățenilor municipiului Focșani că datele comparative cu privire la 

nașterile și decesele din Focșani remarcă, rezultă un fapt că este în creștere 

populația municipiului Focșani. Avem înregistrate aproximativ 1700 de nașteri 

și 1500 de decese în Municipiul Focșani, din datele deținute de noi ca și 

informații. In ceea ce privește numărul copiilor vorbim de suma alocată pe 

pachet. S-a păstrat aceeași sumă alocată total generală, dar suma pe pachet din 

câte știu eu a crescut nu? Spun bine ... In 2017”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Numărul de pachete, domnul Primar. 

Asta înseamnă că acestea corespund numărului de copii”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Suma alocată pentru 

pachete este aceeași de la an la an, dar valoarea pachetului în acea sumă este 

diferită. Normal dacă știm matematică și împărțim o sumă egală la numere mai 

mari rezultă un număr mai mic de copii care pot primi aceste pachete, da? Și 

pentru că aceste pachete vor fi distribuite în Piața Unirii când se vor desfășura 

aceste manifestări estimăm noi că vor participa 3100 de copii deoarece este 

sâmbătă 1 Iunie și s-ar putea sâmbăta să nu fie prezenți atât de mulți copii și să 

mai fie mulți dintre ei plecați și alte locuri. Vă mulțumesc”.  
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Domnul consilier Bîrsan Costel: “Doamna președinte în acest caz 

doresc să depun un amendament pentru că domnul Primar iar se dă după copac. 

Deci în 2017 au fost 4610 pachete, haideți să faceți la fel”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Propuneți domnul 

consilier amendamentul”.  

  Domnul consilier Bîrsan Costel: “Da, doamnă propun un amendament. 

Amendament să se suplimenteze cu suma de bani necesară pentru 4610 

pachete. Mulțumesc”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Da, mulțumesc. 

Supun la vot amendamentul domnului consilier Bîrsan Costel. Cine este pentru 

suplimentarea numărului de pachete”?  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vedeți că domnul Primar 

vă spune să votați. L-am auzit eu de aici. Da”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnilor 

așteptați să vedem cine votează, ați votat da …”? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul Nistoroiu dacă nu știți 

dumneavoastră mai citiți există fondul de rezervă al Primarului… “ 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul consilier 

Nedelcu, domnul consilier Nistoriu, Radu Nițu …” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este adevărat copii nu 

votează, știți foarte bine asta ... „ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Sunt copii care vor rămâne fără 

pachete din explicațiile domnului Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu vor rămâne domnilor 

fără pachete”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Cum nu vor rămâne domnilor copiii 

fără pachete dacă ați spus că vor fi doar 3100 de pachete”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Amendamentul 

domnului consilier Bîrsan Costel a fost aprobat cu 17 voturi pentru și 4 voturi 

abțineri din partea următorilor consilieri Nedelcu Mihai, Iorga Marius Eusebiu, 

Nistoroiu Alexandru și Radu Nițu. Se supune la vot proiectul în integralitatea 

sa”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 și se 

aprobă cu 21 voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 220. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 și se 

aprobă cu 21 voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 221. 
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul 

Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de tirularii contractelor de 

închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 și se 

aprobă cu 21 voturi “pentru” devenind hotărârea nr. ………… 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a terenului în suprafață de 90,50 

mp din terenul în suprafață totală de 10394 mp situat în Focșani, Cartier Sud, 

T 203, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;  

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Bîrsan Costel. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Mulțumesc, doamna președinte. 

Acest proiect cu dezmebrarea a mai fost introdus dacă nu mă înșel o dată sau 

chiar de 2 ori. Dezmembrarea e necesară din punctul meu de vedere pentru a fi 

concesionată unui întreprinzător, antrepenor local și bineînțeles ca de obicei ca 

să poată trece acest proiect și să impresionăm punem la mijloc copii. Că vrea 

să se facă acolo nu știu ce pentru copii… Nu domnule se dezmembrează pentru 

ca acea persoană, acel … nu știu ce este acolo bar, restaurant ce o fi acolo, să 

poată concesiona ce este acolo … ăsta este adevărul. Nu este nici pe departe 

pentru copii… știu domnul. Iaca eu știu …. La care eu mă voi abține de la acest 

proiect”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Vă rog domnul 

consilier Filimon Ionuț”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Mulțumesc frumos, doamna 

președinte dacă puteți să-i dați cuvântul …” 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Da, acum vă dau 

timpul”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Vă rog frumos dacă puteți sa-i dați 

cuvântul domnului administrator să ne explice dânsul ce vrea să facă acolo… 

sunt jocuri mecanice, oricum clădirea aceea arată execrabil. Nu mai este Monte 

Carlo și acum avem Coroana de Aur. Văd că a scris aici… două secunde numai 

puțin. Amenajare sală de mese pentru mic de dejun și agrement copii.  

Explicați-ne și nouă ce este acolo. Vă rog domnule administrator. Doamna 

președinte dacă putem să-i dăm cuvântul domnului administrator, vă 

mulțumesc”.  

 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Vă mulțumesc 

frumos”.  
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 Domnul Anton - Administrator Coroana de Aur: “Bună ziua, 

domnilor consilieri, acolo se află o pensiune, acolo a fost un WC public. Am 

luat-o de la zero da, am făcut acea construcție acolo, nu este ceea ce spuneți 

dumneavoastră … acolo este parc sau altceva. Altceva ce înseamnă la 

dumneavoastră când spuneți că nu se poate construi acolo sală de mese și 

agrement pentru copii … Astea sunt ordine venite acum de la Ministerul 

Turismului pentru a închide toate unitățile de cazare din Focșani. In prealabil 

s-au făcut niște Procese Verbale în care s-au dat avertismente în acest sens ca 

să putem construi așa ceva în fiecare pensiune. Este pensiune acolo nu este… 

veniți să verificați pensiunea”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnul Anton … îmi cer mii de 

scuze când vă spun dar arată tot ca un WC, da … arată execrabil ce aveți 

dumneavoastră acolo”.  

Domnul Anton- Administrator Coroana de Aur: “În ce sens arată, 

dacă nu va deranjează”?  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Presupun că nu aveți nicio viziune, 

dar nu arată ca o pensiune… arată a cu totul altceva … și nu vreau să mă exprim 

public acum. Da”.  

Domnul Anton: “Vă mulțumesc domnul consilier. Aceea este o 

construcție de la zero făcută de mine, fără împrumuturi bancare prin munca 

unui om care a făcut ceva în orașul acesta….” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Nu ne interesează dacă ați făcut sau 

nu împrumuturi dar arată tot ca un WC public clădirea aceea… ca să știm foarte 

bine despre ce vorbim. Nu mai este Monte Carlo și vreți să luați tot ce înseamnă 

… deci nu cred că se pretează pentru un restaurant sau ce vreți dumneavoastră 

să faceți, sală de mese pentru copii, cred că nu este cazul”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Da, mulțumesc 

domnul consilier Filimon Ionuț. Vă mulțumesc domnul Anton”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” și 2 abțineri din partea următorilor consilieri 

Bîrsan Costel și Filimon Ionuț devenind hotărârea nr. 222. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din 

municipiul Focșani;  

Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 și nu 

se aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, 

Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 abțineri din partea 

următorilor consilieri locali Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 
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Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Filimon Ionuț, Bîrsan Costel și Drumea Alina Ramona.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la ENET S.A. Focșani, să numească un 

membru provizoriu, administrator neexecutiv în consiliul de administrație, 

până la finalizarea procedurii de selecție pentru funcția rămasă vacantă;  

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Bîrsan Costel.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “La acest proiect ca și la alte proiecte 

supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local nu se dau nume. În cazul speță 

nu se dă numele mandatarului. Am observat în proiectele trecute la 

administrator… spunea administratorul 1, administratorul 2. De ce nu se dau 

nume, este secret?  Vă este rușine cu oamenii care sunt acolo sau nu vreți ca 

focșănenii să afle de fapt cine sunt în Consiliile de Administrație gras plătite 

din banii publici. Mulțumesc”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, 

Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 abțineri Ciocoeaș Laura-

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

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

devenind hotărârea nr. 223. Domnul consilier Filimon Ionuț nu a fost prezent 

în sală. 

Proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi a fost discutat  

primul pe ordinea de zi, cât și aprobat.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCSANI S.A. pe 

anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani.  

Dacă sunt discuții? Doamna consilier Dimitriu Ana Maria.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc doamna 

președinte. Aș vrea să întreb în primul rând de ce domnul director al SC Parking 

de ce nu este în sală? Dacă poate să-mi răspundă cineva. Totodată domnului 

director Statache al SC Parking i s-a cerut demisia de către Consiliul Local, 

lucru pe care nici în momentul de față nu l-a făcut și dacă îmi dați voie să 

vorbesc deoarece este vorba de timpul meu. In nota de fundamentare pe care 

Parking-ul....  ați votat împotriva codului penal”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul viceprimar Iorga nu vă 

este jenă să vorbiți? Chiar în halul acesta s-a ajuns”?  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “Nu știți … “ 



34 

 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Vă rog domnul 

consilier … Da, doamnă vă rog”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “Mulțumesc doamna 

președinte. Domnul Iorga doriți să vă înscrieți la cuvânt și nu știți cum? Apasăți 

pe buton… dacă îmi dați voie să vorbesc, că interesează cetățenii bugetul 

acestei societăți care de 2 ani este în pierdere și care angajează pe bandă rulantă 

oameni în nota de fundamentare scrie acest lucru că s-a luat în considerare 

creșterea numărului de salariați. 80% din banii … domnul Primar lăsați-mă să 

vorbesc pentru focșăneni, știu că îl tineți în brațe. L-ați da afară și mâine dar 

știți că nu puteți. 80% din banii pe care îi incasează Parking se duc pe salarii și 

gândiți-vă dragi cetățeni focșăneni și ca un salariu pe care îl are domnul 

Statache de 9000 lei/lună cum ați putea să aveți parcări noi în acest oraș? 

Mulțumesc”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Vă spun eu votând 

proiectele de hotărâre privind inventarierea parcărilor prin care SC Parking va 

aduce beneficiul societății”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul Buzoi vă 

rog … vă rog închideți vă rog microfoanele”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “Astept un răspuns. Sunteți 

președinte de … mai ales că sunteți președinte de ședință probabil că 

dumneavoastră știți să ne spuneți și pentru focșăneni de ce directorul Parking 

nu este prezent în sală să răspundă la aceste întrebări pe care noi vrem să i le 

transmitem”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Cine mai dorește 

vă rog”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Eu sincer l-am văzut pe 

domnul Statache cu mașinile de trasare prin oraș. Cum proiectele …  stimați 

cetățeni am dorit să votăm inventarierea parcărilor din Municipiul Focșani. 

Parcări pentru dumneavoastră stimați cetățeni și pentru această societate care 

aduce profit”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Vorbiți pe subiect 

vă rog”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnul consilier a cerut cuvântul și 

s-a băgat peste … domnul nu … de toată jena …”  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Să termine de 

vorbit și domnul Nedelcu. Vă rog domnul consilier Nedelcu”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Vreau să spun că habar nu ai despre 

ce este vorba. Aveți o placă și atât. Voi sunteți de toată jena”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “Ați demonstrat ieri în 

Parlamentul României că sunteți de toată jena, voi stimați colegi”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Ai început să te pricepi la toate …”  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “V-ați bătut joc de democrație 

…”  
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Da, domnul 

consilier Bîrsan va rog. Vreau să-i acord cuvântul domnului consilier Bîrsan”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Stimați cetățeni ăștia sunt PNL-ul 

… “ 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Mulțumesc. 

Domnul consilier Bîrsan vă rog”.  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Gata. Vă rog frumos lăsați-mă să 

vorbesc și eu... Doamna președintă....” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Domnule 

consilier Bîrsan…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nimic. Este șeful 

dumneavoastră de partid....” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Doamna 

Dimitriu….”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ați luat acest nimic și 

oricum nimic ați făcut pentru focșăneni, adică despre ce vorbim…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamnă…” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă rog 

domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog frumos. Ce Dumnezeu faceți, 

îmi dați cuvântul și apoi îmi opriți microfonul?” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Păi dacă 

nu…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Să se audă ei? De ce faceți asta?” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Să nu-i 

aud pe ei…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Atunci lăsați-mă pe mine să 

vorbesc...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă rog 

domnule. V-am dat de 3 ori cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi văd. Și de 3 ori ați închis 

microfonul.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Pentru că 

au intervenit…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule Radu, păi cineva a spus că 

nu e rentabil pentru că nu aprobăm locuri de parcare. Păi, oameni buni, SC 

Parking nu poate fi rentabil nici dacă închiriază toate străzile din Focșani. Cu 

asemenea personal și cu un asemenea management defectuos niciodată nu va fi 

rentabil. Asta-i una la mână. 

A doua chestiune. Păi noi închiriem toate locurile disponibile din 

Focșani? Am mai spus-o  și în ședința trecută, vrei să mergi într-un wekend la 

magazin, să parchezi mașina, nu ai unde. Vrei să mergi în vizită undeva, să 

parchezi mașina, nu ai unde pentru că și pe carosabil, pe stradă sunt parcate și 
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închiriate de SC Parking, ceea ce nu mi se pare deloc normal. Sunt de acord ca 

Parking să închirieze, dar ceea ce amenajează ei sau parcări special construite 

pentru așa ceva. Nu pe carosabil cum a făcut și pe Longinescu. E posibil? Pe 

un bulevard de 4 benzi, 2 benzi să le închiriezi pentru parcare? Dar ne batem 

joc de focșăneni? Doar în goana după bani să avem angajați cu pile sau eu nu 

știu ce clientelă politică acolo? Nu se poate așa ceva. Este așa cum am spus eu.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Da. 

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, 

Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Laura Ciocoeaș, 

Alin Dobre, Corneliu-Dumitru Gheoca, Ramona Alina Drumea, Costel Bîrsan, 

domnul consilier Ionuț Filimon lipsește din sală, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 223. 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind, 

avizarea teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 

municipiului Focșani. Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

O abținere. Deci, cu  19 voturi pentru și 1 abținere, domnul consilier Bîrsan s-

a abținut…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și dacă mi-ați pomenit numele vreau 

să vă spun de ce m-am abținut și mă voi abține la toate proiectele... Doamnă vă 

rog lăsați-mă. Mi s-a pomenit numele și am dreptul să vorbesc...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Proiectul 

de hotărâre a fost a aprobat devenind hotărârea nr. 224.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Deci doamnă, nu voi vota, că aceste 

proiecte au fost aduse înaintea ședinței. Nu există....” 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

calitate de coorganizatior la Festivalul-Concurs de Book Trailere ”Boovie 

2019. Inițiator Primar Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții. Vă rog domnule consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „ Mulțumesc doamna președinte. Am 

un amendament la acest proiect și anume: „Nu se va deconta nici o sumă de 

către unitatea de învățământ decât după verificarea deconturilor și a 

documentelor justificative de către Serviciul corp control al Primarului. Suma 

propusă pentru finanțare se va diminua corespunzător cu sumele primite de la 

alte instituții, astfel încât suma totală primită ca fonduri din toate sursele să nu 
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depășească bugetul festivalului concurs prezentată conform adresei nr. 

1018/17.04.2019.” Mulțumesc.” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Mulțumesc doamna 

președintă. Vă rog frumos să consemnați că nu particip la vot.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Deci o 

neparticipare.” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: „ Sunt de acord ca doamna profesor 

Carmen Ion să ia cuvântul.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă rog 

doamna Carmen Ion.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Vă mulțumesc tare mult pentru 

permisiune tuturor. Vreau să vă anunț că acest festival, în intenția noastră, este 

să devină un punct de reper pentru Focșani. După cum vedeți s-au înscris 1000 

de elevi, nu toți sunt din afară. Sunt cam 700 din afara județului. Vreau să spun, 

ceilalți sunt din județul Vrancea. Lor li se adaugă, evident, profesorii 

coordonatori, profesorii însoțitori. Am aruncat în joc anul acesta 10 cărți și ca 

să vă spun, pe scurt, ce înseamnă, elevii citesc niște cărți, se organizează în 

echipe de câte 7 – 11 și filmează un trailer după cartea respectivă. Toate cărțile 

de anul acesta sunt din literatura română, deci este un soi de celebrare și a 

spiritului românesc. 

După cum vedeți, avem 3 echipe și din Republica Moldova. Deci 

amploarea este una foarte mare și avem nevoie de implicarea comunității în 

întregimea ei, ca să spun așa. 

Domnule Mersoiu, costurile totale pe care eu, la un moment dat, le-am 

înaintat Primăriei, sunt foarte mari. După care, am trimis la Primărie o sumă pe 

care o cer de la Primărie. Eu vă mulțumesc foarte mult. Nu știu exact la care 

adresă v-ați referit. Ultima este exact pentru Primărie. Bun. Eu vă mulțumesc 

foarte mult că anul trecut ați sprijinit acest proiect și l-ați finanțat. Suma totală 

depășește dublul acestei sume. Anul trecut dumneavoastră ați finanțat acest 

proiect care era la nivel județean și au rămas niște bani pe care noi i-am returnat 

Primăriei. Deci nu se păstrează în conturile liceului, ca idee. Vă stau la 

dispoziție dacă aveți întrebări pentru că, chiar este o desfășurarea mare de forțe 

și avem nevoie de sprijinul tuturor, practic. 

Suma totală, conform calculelor mele estimative, pentru că vorbim de 

niște estimări, este în jur de 270 mii lei.” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: „Mulțumesc frumos. Având în 

vedere amploarea acestui eveniment, cu un potențial imens de creștere și faptul 

că Boovie este un brand în Vrancea...” 

Doamna profesor Carmen Ion: „A ajuns să se vorbească despre 

Boovie, despre Focșani și despre instituția dumneavoastră în „Romania 

Insider”, este cea mai bună revistă românească cu circulație europeană, este 

locul din care europenii își extrag sursele despre România. Și a apărut un articol 
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despre Boovie în „Romania Insider” în care am menționat și ajutorul primit de 

la Primărie și Consiliul Local anul trecut.” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: „ Doresc să fac un amendament cu 

alocarea diferenței de 150 mii lei sau 170 mii lei ca să fie suma totală. Și faptul 

că ieri Consiliul Județean, în ședința de consiliu a alocat 5 miliarde pentru 

publicitate, cred că și Primăria poate, din fondul de rezervă sau de unde se poate 

aloca, să aloce și pentru acest festival, pentru că este un festival de amploare și 

la nivel național și internațional. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aș vrea să o întreb pe 

doamna profesor dacă din total buget, cum a calculat dumneaei, faptul că ne-a 

solicitat o sumă iar bugetul e mult mai mare, cum aveți acoperite aceste sume, 

diferența dintre total buget și suma pe care ați solicitat-o? 

Doamna profesor Carmen Ion: „Știți că v-am dat inițial suma totală 

după care am înaintat o adresă și către Ministerul Educației la care nu am primit 

încă răspuns.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă pot spune, de pe 

acum, acest răspuns. De aceea am făcut acest amendament pentru că domnul 

Președinte Marian Oprișan a vorbit personal cu doamna Ministru Ecaterina 

Andronescu și a promis că dumneaei va aloca bani pentru acest festival.De 

aceea am făcut acest amendament, prin care s-a stabilit foarte clar că, dacă veți 

primi bani de la Ministerul Educației, suma care nu o veți cheltui din bugetul 

alocat, din cei 100 mii lei, va fi restituită Consiliului Local.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Categoric. Dar nu avem niciun 

răspuns încă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Însă, eu vă spun că există 

acest răspuns, neoficial, deocamdată. Urmează să primiți un răspuns oficial. Pe 

de o parte. Pe de altă parte, trebuie să menționați și faptul că bugetul 

dumneavoastră de venituri este compus și din anumite sponsorizări venite din 

partea altor instituții și agenți economici.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „ Bugetul care vine din alte 

sponsorizări va intra în realizarea unei cărți ca urmare a unui simpozion 

național care se suprapune peste acest....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Din discuțiile pe care le-am 

avut eu cu dumneavoastră mi-ați spus în felul următor: domnule Primar bugetul 

este de 250 mii lei... da?” 

Doamna profesor Carmen Ion: „269 mii – 270 mii lei” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun. Prima discuție pe care 

am avut-o a fost undeva în luna ianuarie, dacă îmi aduc eu aminte, da?” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Da așa e.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „După ce v-am spus că e o 

sumă, adică e un festival foarte frumos, de toată lauda și vă felicit pentru această 

inițiativă, am spus că e o sumă foarte mare care nu o putem aloca numai din 
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bugetul local și atunci dumneavoastră mi-ați dat asigurările necesare că veți 

obține fnanțare prin sponsorizări și din alte surse. 

Văd că acum dumneavoastră, acele surse pe care le-ați obținut, le 

redirecționați către altceva.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „ V-am spus că suntem în discuție cu 

alți oameni dar finanțările care au intrat în momentul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar, iată că dumneavoastră 

ați făcut solicitare și foarte bine ați făcut că ați făcut solicitare către Ministerul 

Educație, repet, am avut o discuție cu domnul Președinte chiar aseară și mi-a 

spus foarte clar că a avut o discuție cu doamna Ministru și l-a asigurat că veți 

primi sume de la Ministerul Educației în cel mai scurt timp pentru acest 

eveniment pentru că au conștientizat importanța și amploarea sa.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Discuția e relativ veche...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Guvernul va aloca bani 

pentru acest eveniment și de aceea am spus că ar fi necesar să prevedem acest 

amendament și nu cred că mai este necesar să suplimentăm această sumă. Vă 

aduc la cunoștință, stimați consilieri, că fondul de rezervă în acest moment al 

Municipiului Focșani se situează undeva la aproximativ 550 mii lei. Ori, dacă 

mai alocăm rămânem cu rezerva foarte mică și dacă mai apar și alte solicitări 

până la rectificare, s-ar putea să nu mai avem de unde să le acoperim. Vă 

mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc doamna 

președintă. Domnule Primar, în primul rând, nu trebuie să vă intereseze din ce 

surse își mai pot finanța acest festival cei implicați activ în desfășurarea forțelor 

acolo. Deci asta chiar nu este problema dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie 

să acordați acești bani acestor copii talentați pentru a-și desfășura exact cum 

trebuie acest festival. Ați găsit de fiecare dată bani pentru toate nenorocirile, ați 

mâncat bani pe hârtii, studii de fezabilitate în 3 ani de zile. Nu găsiți să 

suplimentați cu 170 mii lei ca acești copii să-și poată duce acest festival la bun 

sfârșit? Este jenant! Este jenant!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna președintă, 

manifestarea este la nivel național, gen doamna Dimitriu instigă și dezbină să 

conduci. Asta este lozinca dumnealor. Dar eu vă garantez că avem implicare nu 

numai financiar, avem o implicare din toate punctele de vedere....” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Să vă faceți poze sau 

ce… Asta e implicarea dumneavoastră, să vă faceți poze?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă invit și pe 

dumneavoastră....  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Cum ați făcut cu copii 

acolo pe care i-ați servit cu un ou?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri, stimați 

colegi, dați dovadă dumneavoastră de superioritate în fața acestor josnici 

reprezentanți ai cetățenilor Municipiului Focșani. Nu vedeți cât de josnici 
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sunteți? Nu vedeți cât de mult speculează numai în interes politic toate 

inițiativele? De ce nu votați, stimați colegi doar atunci, și uitați-vă la mine 

domnișoară când vorbesc dacă aveți cei 7 ani de acasă...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Eu sunt aici pentru 

focșăneni nu pentru dumneavoastră. Îmi cer scuze dar nu am de ce să mă uit la 

dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Nu am nevoie să vă uitați 

la mine pentru că nu aveți bun simț și bună creștere...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Și atunci? Să mă uit la 

dumneavoastră cum țipați sau ce? Nu vă e rușine? Că țipați și jigniți în Consiliul 

Local? Nu vă e rușine? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri dați-mi 

voie...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Dragi colegi, opriți-vă 

puțin...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban:  „Da. Vă 

rog. Haideți să-i dăm cuvântul și domnului Dobre…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnelor și domnilor eu 

vă întreb atât. Vă zbateți să alocăm 170 mii lei în plus pentru acești copii 

minunați pe care îi felicit pentru tot ceea ce fac. Dar nu vreți să votați pentru 

înființarea unui centru de excelență în care se pot cheltui mult mai mulți bani 

pentru copii pentru a-i pregăti. Și mai mult decât atât nu sunt copii numai din 

Focșani și din Vrancea care participă. Sunt copii din toată țara și nu putem 

numai noi să alocăm...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu mai dezinformați. Îmi 

cer scuze, de ce să vă las să mințiți în continuare. Nu mai mințiți. Vă rog frumos. 

Centru de excelență funcționează ilegal de 2 luni....” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Termină și tu te rog. Doamnă 

președintă, domnule Primar....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule nu v-a dat 

cuvântul. Haideți să termin eu.” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Terminați odată”! Nu sunteți pe 

subiect!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu sunt.... Ați analizat... 

Domnul consilier Alin Dobre: „Am ceva care o să vă intereseze și pe 

dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați analizat, domnilor 

consilieri, vă rog frumos, ați analizat la sânge atunci când a fost vorba despre 

devizul Catedralei. Că există 2500 lei pentru probe, pentru nu știu ce. V-ați uitat 

în devizul prezentat de doamna profesor?  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Sunteți pe subiect 

acum?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, sunt pe subiect, pe 

deviz, Uitați-vă! Apare de 3 ori categoria transport. Apare o dată transport – 

4000 lei pentru care nu se spune ce transport este.  Noi punem la dispoziție prin 

Consiliul local, prin SC Transport Public, posibilitatea de a transporta elevii 

care vin cu trenul de la autogară, de la gară, până aici, gratuit și să-i ducă la 

toate locațiile în care își desfășoară activitatea.  

Mai apare o dată un transport 30x300 lei, mai apare o dată un transport. 

Atenție, marele premiu Boovie participare la festival tip - transport. Doamna 

profesor, dumneavoastră ați anticipat că Focșaniul va câștiga marele premiu? 

Vă întreb. Nu cumva aici este o altă chestiune? În cazul în care spuneți transport 

ruta Focșani – Cluj Napoca – Focșani, 10 persoane, cu 170 lei elevii iar 2 

persoane de 300 lei coordonatori. Adică elevii merg la clasa 3 sau la clasa a 2-

a și profesorii merg la lux? Sau la clasa I? Eu știu câte clase sunt dar am făcut-

o...” 

Doamna profesor Carmen Ioan: „ Elevii au reducere, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Bun. Vă mai întreb ceva...” 

Doamna profesor Carmen Ion: „ Iar transportul celălalt este pentru ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Doamna profesor încă nu 

v-am dat cuvântul.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „ Scuzați-mă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ V-am rugat să veniți să 

detaliați cu exactitate toate aceste cheltuieli. Îmi spuneți aici video, sonorizare, 

fotografii, making of și after boovie. Mi-ați prezentat aici o sumă de 10 mii lei.  

Aveți aici un contract sau un precontract sau o ofertă prin care 

dumneavoastră îmi demonstrați cum cheltuiți acești 10 mii lei?  

Ați spus cheltuieli staff tehnic. În ce constă cheltuielile astea cu staff-ul 

tehnic? Nu ați venit cu aceste detalieri și dați-mi voie să am și eu rezervele 

mele, cu colegii mei, de aceea am spus că vor fi verificate toate decontările 

făcute de această manifestare.  

Sunt cu totul de acord să o facem, dar să o facem transparent și să fim 

echidistanți atunci când discutăm despre modul de utilizare a banului public. 

Dumneavoastră numai când vă doriți să faceți speculații politic...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, nu pot să 

vă las. Este transparență. Dumneavoastră nu sunteți transparent cu focșănenii, 

cum cheltuiți banul public, domnule Primar. Dați drumul la microfon, vă rog...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă 

rog…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitru: „Dați-mi voie doamnă 

președintă...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Ați vorbit 

doamnă…” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă rog frumos dragi 

colegi, vorbim de transparență. A scos-o primarul pe doamna profesor la 

tablă?...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: Vă rog 

domnule consilier Dobre.” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Dragi colegi, donule Primar, avem 

ocazia astăzi să facem un compromis. Mie îmi plac amendamentele domnului 

Mersoiu în condițiile în care noi nu pierdem absolut nimic dacă alocăm toată 

suma. Mai mult decât atât, dacă dumneavoastră aveți o promisiune că de la 

Ministerul Educației se vor aloca o parte din bani, acea sumă va fi scăzută ori 

diminuată din ce dăm noi acum prin amendamentul domnului Mersoiu. Cu alte 

cuvinte, dacă dăm 270 mii lei acum în total nu pierdem absolut nimic. Ăsta e 

un compromis care puteam să-l facem decât să avem jumătate de oră discuții 

aiurea, politice. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Nu 

lucrăm cu compromisuri. Vă rog.” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Compromiți, adică să faci 

compromisuri. Adică, noi votăm amendamentul domnului Mersoiu care este 

foarte bun pentru ce vrem noi, cu atât mai mult pe 270 mii lei, se scad dacă de 

la Ministerul Educației se dau 170 mii lei îi diminuăm cu 170 mii. Ce e așa 

greu? Nu pierdem absolut nimic. Mai mult decât atât se și verifică de către 

Corpul de control și toată lumea pleacă mulțumită.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Da. 

Mulțumim. Domnule Primar, vă rog…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, dar cum justificați 

alocarea suplimentară pentru că pe deviz aveți doar 119.330 lei solicitați.” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Păi totalul e de 270 mii lei.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Pe ce 

antecalculație? Amendament? Pe ce?” 

Domnul consilier Alin Dobre: „ Amendament.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Păi așa 

fără antecalculație?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „ Doamna președintă...” 

Domnul consilier Alin Dobre: „Să înțeleg că nu credeți în promisiunea 

care v-a făcut-o de la Ministerul Educației?” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Domnul 

consilier Bîrsan a fost înaintea dumneavoastră domnule Radu. E transparență 

domnule… Vă rog…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „A dat Dumnezeu acum doamnă, la 

sfârșit. Doamna președintă...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Totul se 

învață domnul consilier…” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: În primul rând domnul Primar dacă ar 

vrea ar găsi bani și dacă totuși nu sunt, așa dezinvoltură cu care dânsul cheltuie, 

îi aruncă-n stânga, dreapta, sunt convins că se găsesc undeva. Luăm de la 

Catedrală. Vedeți dumneavoastră la catedrală nu s-au tocat așa mărunt…” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Sunteți 

ateu?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Doamnă nu sunt ateu. Eu vreau să vă 

spun... doamnă președintă, vreți să discutăm despre credință, despre 

Dumnezeu? Păi mulți de aici dintre colegii noștri nu au niciun Dumnezeu, 

doamnă. Degeaba merg la biserică și se închină, ies afară și fură și dau în cap 

și șantajează și amenință. Asta-i doamnă. Bun. Ce vreau să vă spun. Dacă 

domnul Primar a vorbit la Consiliul Județean cum a vorbit și despre drumul 

asfaltat de la Mândrești, sunt convins că nu se va face niciodată. Haideți să luăm 

bani, că se pot găsi, doamnă, cred că arta compromisului despre care vorbeați 

dumneavoastră nu știți ce înseamnă. Vă referiți la termenul odios, doamnă, 

compromis. Arta compromisului...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Îmi place 

mai mult arta dialogului…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Arta compromisului este în politică 

doamnă, să știi să lași de la tine, să știe celălalt să lase de la el și să ajungem la 

un rezultat. Asta e arta compromisului. Nu este odios cum vă referiți 

dumneavoastră.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: 

„Mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Deci, haideți să găsim o soluție 

pentru acești copii.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: 

„Mulțumim. Discutăm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, nu am 

spus că nu găsim soluții, dar avem nevoie de o solicitare fundamentată. Eu 

susțin acest concurs, ce nu se înțelege? Am susținut, sprijinit nu numai cu 

această alocare, și doamna profesor vă rog să confirmați, deci s-a discutat, se 

pun la dispoziție cazare pentru elevi în internatele liceelor noastre, se pune la 

dispoziție cu titlu gratuit mijloace de transport în comun pentru transportul 

elevilor și a tuturor participanților de la diverse puncte, de la gară până la 

punctele de desfășurare a evenimentului, se pune la dispoziție cu titlu gratuit 

Ateneul, sala de la Balada.  

Suntem deschiși total, dar eu vă atrag atenția că există, așa cum 

dumneavoastră foarte bine ați observat în anumite situații că există niște 

scăpări.  

Eu nu zic nu, doamna profesor dacă dorește să facă o solicitare 

suplimentară și să vină cu o funadamentare noi o acceptăm și o discutăm       

într-o ședință extraordinară. Vă invit de îndată să discutăm această chestiune. 
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Pentru că trebuie să verificăm. Mai sunt 3 săptămâni. Dacă doamna are 

deja suma aceasta poate să demareze toate lucrările pentru a organiza în bune 

condiții acest eveniment, care oricum e mediatizat și știut de toată lumea că 

trebuie să participe, invitațiile cred că au fost deja lansate și toată lumea știe. 

S-au înscris foarte mulți, că v-a prezentat numai dumneavoastră, doamna 

nu mi-a prezentat și mie, mapa de concurs. Dar eu știu informațiile astea și nu 

mai trebuia să mi le prezinte.  

Să vi le prezinte dumneavoastră că nu sunteți la curent cu ce se întâmplă 

în Focșani. Asta este o altă discuție. Dar eu vă spun altceva. Nu putem să 

alocăm nefundamentat niște bani, stimați colegi. Să vină doamna profesor, sau 

Liceul Pedagogic, cu o solicitare suplimentară, facem o ședință de îndată și vă 

prezentăm solicitarea respectivă...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar, dacă 

îmi dați voie o secundă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Este nevoie de 

fundamentare, stimați colegi. Să solicite în scris.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Anul trecut domnule Primar ați 

cerut 7 mld., și nici acum nu i-ați fundamentat. Haideți să găsim pentru 100 și 

ceva mii lei...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a prezentat 

fundamentarea la raportul hotărârii de Consiliu Local.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu a înțeles nimeni nimic.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Da. 

Haideți să-l ascultăm pe domnul consilier Iorga.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu o să pun o problemă pur  

personală. Vorbesc doar în numele meu de data aceasta și aș întreba pe doamna 

profesor, cu tot respectul, câți copii din Focșani participă la acest concurs? 

Aproximativ din cei 1050.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Sunt în jur de 17-18 echipe din 

Focșani.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Asta înseamnă...” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Dacă vor trimite toți trailere, în jur de 

150.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „150. Deci nici măcar 25% 

din participanți nu sunt din Focșani.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Din Focșani nu, din Vrancea da.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu recunosc, contează 

foarte mult. Lăsați-mă să vorbesc...Eu știu. Vă explic. Nu vorbiți pe timpul 

meu...” 

Domnul consilier Dobre Alin-Claudiu: “Domnule Iorga, la festivalul 

de la Can....” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Despre ce vorbesc... nu te 

mai opinti cu gura în microfon, așteaptă, am să-ți explic... toate campionatele, 
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toate concursurile la care noi... ăsta este un concurs. Măi fată, măi fetiță, știi să 

citești?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule vice, vorbiți 

frumos, da? Scrie festival-concurs, dar este un festival, că a fost și anul trecut, 

dacă nu știți...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Un concurs este, da?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Ați fost prezentator, 

știți despre ce este vorba?” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Doamna 

consilier...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Așa doar să vorbiți...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Măi fată, vede-ți de treaba 

ta când vorbesc eu. Toți copii pe care-i trimitem la astfel de evenimente, 

concursuri, festivaluri și așa mai departe îi sponsorizăm și pleacă cu agenda de 

acasă, cazare, masă și așa mai departe. Nu a înțeles nimic, nu înțelegeți nimic, 

nu? În plus de asta, noi, la copiii care vin în județ, în municipiul nostru le punem 

la dispoziție toate aceste utilități, le numesc utilități, cazare, mese, transportul 

este gratuit... și de asta domnul Primar cred că are mare dreptate spunând că ar 

trebui să revizuim acel deviz. Ce vi se pare atât de absurd și ilogic?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pentru că tărăgănați, 

despre asta este vorba...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Orice județ și orice 

municipiu din țară care primește la un concurs, ne primește pe banii noștri. Asta 

să înțelegeți. Da, sunt naționalist! Țin cu bugetul Primăriei Municipiului 

Focșani, țin cu focșănenii mei.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Serios? Serios? Și 

proiectele...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Supun la vot... 

da... doamna, domnule consilier Buzoi...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Acolo țineți cu 

focșănenii...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, eu nu am oprit 

niciun microfon...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna 

președinte. Eu zic o chestie de compromis ar fi excelentă. Într-adevăr, dacă nu 

este o cerere, nu avem cum să alocăm bani. Exact așa cum a spus și domnul 

Primar. Atunci... o rugăm pe doamna profesor să facă această cerere să o 

prezinte, să facem o ședință extraordinară și să o votăm în urma 

amendamentului pe care l-a făcut domnul Mersoiu este nemaipomenit, deci 

dacă se acoperă banii, noi nu pierdem absolut nimic, așa cum a spus și colegul 

meu, deci este super ok și toată lumea e mulțumită. Nu are sens să mai discutăm 

în plus... păi eu nu... asta este o concluzie, eu zic că este și doamna profesor... 

săptămâna viitoare poate să ne prezinte cererea și am terminat... păi nu am spus 
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compromis în discuțiile noastre, să găsim o soluție. Vai... mulțumesc, dar știți 

eu zic...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, supun la vot... 

doamna profesoară, mulțumim... rămâne să veniți cu altă adresă.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Mai am... dați-mi voie, vreau să mai 

spun 30 de secunde, deci nu mai mult.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog, spuneți...” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Deci...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Lăsați acum 

definițiile, vă rog.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Să știți că am citit, știu ce înseamnă 

compromis.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Dacă-mi permiteți... eu sunt cu limba 

română, deci... așa... deci, domnule Primar, în momentul în care am spus de 

exemplu transport la Cluj pentru marele premiu și am pus Focșani-Cluj nu e 

pentru că ar fi ceva pe nu știu unde, dar ar fi trebuit să fac calcule pentru ce? 

Pentru echipele din Constanța dacă ajung la Cluj, pentru echipele din Tulcea, 

din Arad? Deci este o sumă modică de asta spuns că sunt niște... numai un pic 

că erau mai multe, și chiar cred că o să le uit, îmi cer scuze. Deci când am făcut 

acolo marele premiu am luat în calcul distanța de la Focșani la Cluj. Acum că 

or fi de la Constanța la Cluj, sau că or fi din Cluj... cei care iau marele premiu 

și atunci dispare automat transportul, deci vă rog, suntem instituție de stat, adică 

toate cheltuielile pe care le-am făcut, inclusiv biletele alea de transport de anul 

trecut și astea sunt toate puse în dosar, avizate de contabilitate, deci nu se 

consumă niște bani în niciun caz așa... mă rog... pardon... da, nu deci toate sunt 

pe hârtie și sunt cât se poate de bine puse... sunt estimative.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna profesor, haideți să 

ne oprim aici puțin.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Mi-a rămas în minte asta și am simțit 

nevoie să spun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră ați spuns 

așa, marele premiu... în ce constă marele premiu? Participare la Tiff???” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Da, Tiff-ul este cel mai mare..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și participarea la Tiff în 

afară de transport, mai presupune alte cheltuieli?” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Cazare și cazare trebuie să fie acolo...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acolo participarea este 

gratuită?” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Fără masă... și acolo suntem...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun și eu întreb atât... ați 

menționat foarte bine că nu știți exact cine va fi echipa câștigătoare, dar eu 

întreb, dacă să zicem ar fi din Brașov sau din Cluj aceleași celtuieli ar fi de 

transport?” 
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Doamna profesor Carmen Ion: „Păi tocmai am spus acum, dacă ar fi 

din Cluj automat cheltuielile de transport dispar, dacă sunt de mai departe sunt 

mai mari, evident și tot așa… de ce diferă suma…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun și revenind la ceea ce a 

spus domnul viceprimar Iorga.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Că sunt… e absolut normal, așa am 

făcut și anul trecut... adică...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Orice deplasare la orice 

festival, la orice concurs, cel puțin în cazul nostru. Atunci când avem elevi care 

participă la olimpiade, concursuri naționale, internaționale, noi suportăm 

deplasarea acestora pentru a participa la acele concursuri.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „E un premiu. Am înțeles ce... înțeleg 

ce spuneți dumneaoastră.... acesta este un premiu, domnule Primar. Transportul 

elevilor la Focșani, la concurs, la festivalul Boovie este asigurat de către elevi, 

deci eu nu l-am prins în devizul... nu-l vedeți aici.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu știm tot devizul, aia 

este problema că și are dreptate domnul consilier.” 

Doamna profesor Carmen Ion: „Dumneavoastră știți, da mă rog… am 

înțeles deci transportul elevilor la Focșani nu e prins în acest deviz, în schimb 

trasnportul la Tiff este prins în acest deviz pentru că face parte din marele 

premiu. E un premiu… asta este diferența. Nu e pur și simplu că îi trimit la o 

activitate acolo. Da? Și transportul și diferă suma de la elevi față de suma de la 

profesori pentru simplul motiv că elevii au reduceri, da? Că sumele alea pe care 

le-am pus, mă rog, discutăm așa pe un amănunt acum, dar sunt în urma unor 

telefoane date la gară, nu le-am pus noi așa din burtă. Nu vă spun că poate crește 

prețul la bilete între timp, deci de asta este un deviz estimativ.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul director de la 

Transport Public vrea să spună ceva.” 

Director al Transport Public Focșani, domnul Diaconu Ion: „Eu am 

fost contactat de un domn de la România Actualități care mi-a prezentat 

concursul ăsta. Vreau să vă zic că nu a auzit de o cazare la cămine, deci sunt 

cazați inclusiv la Odobești, la Câmpineanca, la toate unitățile de cazare și vreau 

să vă zic că nu e chiar așa că-i iau de la gară, îi duc într-un loc de cazare, deci 

dimineața îi duc la masă, după au terminat concursul la prânz, îi duc la masă, 

pentru că mănâncă în diferite locuri, vă dați seama că e vorba de 700 de oameni, 

deci vă gândiți că este... seara iarăși îi duc, deci fac foarte multe drumuri. Eu 

am auzit când ați spus dumenavoastră de gratuitate dar probabil v-ați gândit 

doar la faptul că-l iau de la gară și-l duc la locul de cazare și atât, dar să știți că 

sunt foarte multe transporturi și legat de cazare am înțeles că ei vor aici un 

cămin, deci stau și la hoteluri... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stau și la căminele de 

internat ale liceelor, domnule director.” 
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Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Doamna profesoară, vreau să vă spun 

așa, că vă cunosc, că acest Consiliu Local a ajutat școlile întotdeauna. Cred că 

sunteți cea mai privilegiată dintre toți, toate școlile din municipiu. Lăsați nu 

mai trebuie să ne vorbiți. Nu știu de ce domnii consilieri de la liberali sunt așa 

aproape de dumneavoastră, noi am ajutat Consiliul Local foarte bine și foarte 

cu mulți bani toate acțiunile care s-au desfășurat. Este de apreciat. Așa cum a 

spus și domnul Primar, cum s-a tras concluzia aici, deși de colegii din PNL, 

dacă se va pune ideea să mai suplimentăm, vom suplimenta. A doua chestiune, 

am trimis, băi mă lași, băi lăsați-mă în pace. Ai soluții pentru... doamna 

profesoară, noi am trimis și în America și în alte țări din lume și am plătit 

deplasarea și masa și cazarea. Cred că și alte unități care vin din țară vor face 

acest lucru. Faceți devizul ăla care a zis domnul Primar și rezolvăm. Ce atâta 

scandal pentru nimic? Vă spun, nu s-a dat niciodată atâția bani pentru o acțiune, 

niciodată. Și trebuie să fiți mulțumită și privilegiată pentru acest aspect și să 

lăsăm colegii și vom vota cum a spus domnul Primar, dacă în caz că nu veți 

acoperi cheltuielile, aveți și sponsori cred, nu stați degeaba dumneavoastră, știu 

că sunteți o inimoasă și cred că putem rezolva fără prea multe comentarii 

această acțiune.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, mulțumesc și 

eu. Haideți să vedem ce evoluție va avea bugetul final dat de Ministerul 

Educației, implicarea noastră se vede ca si Consiliu Local și pe măsură ce vin 

toate acestea și trecem peste aceste aspecte, le rezolvăm. Nimeni nu se opune, 

veniți cu alte calcule și cu ce trebuie pentru majorarea acestui buget.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc doamna președintă.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Spuneți, dar vă 

rog mai la obiect.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dacă-mi permiteți, vă rog frumos.  

V-au sugerat aici diferite variante și tragem o concluzie. Că ai noștri pleacă le 

suportăm cheltuielile, dar mai devreme am votat Kogălniceanu da cu oaspeii 

din Republica Moldova și...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Nu comparați 

sumele...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Stați un pic, și le-am asigurat și 

cazare și așa-i normal și firesc să fie. Sunt musafirii noștri doamnă. Când îți 

vine cineva în casă îi tratezi ca pe un musafir. Acum, dacă într-o parte se poate 

și în cealaltă nu, e regretabil, dar eu zic că ar trebui să găsim o soluție că sunt 

copiii noștri și apoi Focșaniul va fi vizibil, nu, aici nu e vorba de politică, e 

vorba de Focșani, se va vedea, va fi vizibil... doamna Ioan dă regulat interviuri 

la televiziune, la radio și așa mai departe, e cunoscută, haideți să ajutăm. 

Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Ajutăm...” 
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Nu mai sunt dicuții, se spune la vot amendamentul domnului consilier 

Ionuț Mersoiu și se aprobă cu 19 voturi pentru din partea următorilor consilieri 

Balaban Elena Luminița, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea 

Alina Ramona, Ungureanu Daniel, Gheoca Corneliu Dumitru, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Tănase Neculai și o neparticipare din 

partea doamnei consilier Ailincuței Lauriana. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13, cu amendament 

și se aprobă cu 19 voturi pentru din partea următorilor consilieri Balaban Elena 

Luminița, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Ungureanu Daniel, Gheoca Corneliu Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

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

Alexandru, Radu Nițu și Tănase Neculai și o neparticipare din partea doamnei 

consilier Ailincuței Lauriana, devenind hotărârea nr. 226. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu vă spun că o să rămână 

promisiune asta, eu știu cum e....să dea Dumnezeu să se rezolve...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Doamna președinte...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Domnule 

consilier Tănase, s-au desfășurat foarte multe olimpiade și consursuri la nivel 

național în Vrancea și într-adevăr au fost ajutați atât de plan local, dar și 

Ministerul alocă fonduri... avem copii plecați din țară și au primit de la minister. 

Vă mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Doamna președinte, 

dacă îmi dați voie. Să nu uităm de ședința extraordinară pentru nota de 

fundamentare pe care doamna profesor o va aduce, da? Mulțumim.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Sigur că da, dacă 

doamna vine cu fundamentare, atunci vom avea o ședință de îndată. A fost 

propunerea domnului Primar, o ședință extraordinară.” 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Elena Luminița prezintă 

punctul 14 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei 

HCL nr.155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 

Focșani”, județul Vrancea, Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 20 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Balaban Elena Luminița, Bîrsan 

Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-

Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Ungureanu Daniel, 

Gheoca Corneliu Dumitru, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 
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Radu Nițu, Tănase Neculai și Ailincuței Lauriana, devenind hotărârea nr. 

.............. 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Elena Luminița prezintă 

punctul 15 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCL 

nr.488/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza 

Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigasții 

spații verzi în Cartierul  Sud, din Municipiul Focșani”, județul Vrancea, 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...doamna consilier Dimitriu. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, doamna 

președinte. Acestea sunt proiecte pe care le-am discutat puțin mai devreme, 

aduse înaintea ședinței de Consiliu, da? Din câte se poate vedea sunt băgate 

așa... pe sub nas, n-aveți timp, nu știți ce votați, votați, nu e nicio problemă... 

eu vreau să... eu chiar mă trezesc vorbind pentru că știu ce vorbesc. 

Dumneavoatră nici măcar nu ați citit pe v-a intrat pe suplimentarea ordinii de 

zi. Tocmai... pe mine mă interesează. Este vorba despre faptul că dacă ne 

aducem aminte în sud a avut, mă rog, s-a desfășurat proiectul integral de 

dezvoltare urbană, unde dacă vă aduceți aminte, sistemul de irigație nu a fost 

prevăzut în proiect, lucru care ar fi trebuit să se întâmple și acum să înțeleg că 

este vorba despre acest sistem de irigație pe care-l faceți în afara acelui proiect, 

care la momentul respectiv a costat 520 miliarde de lei vechi, da? Și culmea nu 

a avut acest sistem de irigație prevăzut. Dacă poate să ne lămurească cineva de 

ce nu a fost prevăzut atunci și acum se alocă... da? Iar din nou ca să mă repet 

să fie... și iar o să fie nimic... da? Și iar o să fie nimic! Și iar o să fie nimic, 

domnule vice că dumneavoastră știu că atunci probabil erați în mandatul acela, 

da? Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Domnule Primar, 

vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri... 

haideți, domnule consilier, eu vreau să spun doar atât... la momentul respectiv, 

doamna consilier nu era pe aici. Nici măcar prin Focșani. Era ex-Undrea, o 

chema Udrea la vremea respectivă când se implementa proiectul. Mulțumesc. 

Asta una, doi, acest proiect vine în completarea proiectului PIDU pentru că 

atunci au fost niște limite de alocări, stabilite de către Comisia Europeană și de 

către Autoritatea de Management și s-a încercat cât mai mult să facă lucrări de 

infrastructură în primul rând. Uitați-vă că este o sumă destul de importantă și 

nu cuprinde numai cartierul sud, cuprinde mai multe locații dacă ne uităm cu 

atenție și vedem exact cam ce presupune și vă aduc la cunoștință faptul că în 

ANL nu s-a desfășurat programul PIDU și sunt prevăzute irigații pentru 

cartierul ANL, pe de o parte, acolo unde dumneavoastră locuiți, stimată 

domnișoară consilier, în ghilimiele, fictiv, nu mai contează. Important este că 

vrem să facem un lucru trainic și durabil și să eliminăm acele neplăceri create 

de existența cisternelor care udă, cu furtunul udă suprafețele de spații care avem 
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noi obligația să le întreținem. Vă spun cu toată sinceritatea că îmi doresc foarte 

mult să dăm drumul cât mai repede la acest proiect pentru că altfel nu vom mai 

putea asigura sustenabilitatea PIDU.”  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “În acest proiect de 

hotărâre cartierul sud este la modul generic, cartierul sud are străzi, da? Nu este 

nicio... dumnevoastră spuneți că e și ANL-ul că sunt și străzile... n-ați specificat 

cartierul sud... scuzați-mă, de unde până unde? Este vorba de metri liniari aici, 

este vorba despre niște... lungime rețea irigații 31.760 metri liniari, de unde 

până unde? Unde sunt acești metri liniari? Așa generic să alocăm bani,    

scuzați-mă, vorbeați de transparență/ mulțumim că aveți mare transparență față 

de focșăneni.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vorbim de o modificare a...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vorbește domnul 

Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog... mai rău 

ca la școală...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiți vă rog titlul 

proiectului, este o modificare a unei hotărâri de Consiliu Local din 2017, dacă 

aveți memorie scurtă și nu v-ați putut uita nici măcar pe site-ul Primăriei să vă 

aduceți aminte că în cadrul acestui proiect a fost prezentat integral proiectul, 

îmi pare rău, dar asta este momentul în care vii numai să fii pus pe harță, pe 

ceartă, să fii Iuda tot timpul, asta e. Mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Balaban Elena Luminița, 

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

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

Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana, și 5 abțineri din partea următorilor 

consilieri Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 228. 

Următorii domni consiliri Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel și 

Ciocoeaș Laura-Mihaela nu au fost în sală. 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Dar chiar aveți voie să comentați tot 

timpul?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule doctor...” 

Doamnele consiliere Drumea Alina Ramona și Ciocoeaș Laura-Mihaela 

intră din nou în sală. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Dar când ați 

ridicat domnule mână?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule... domnule Nedelcu, ia 

spuneți ce ați făcut cu spitalul ăla că tot aveți, că sunteți doctor.”  
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci în afară că ai fost căpușă 

acolo, știi tu unde ai fost căpușă și tu după...” 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Elena Luminița prezintă 

punctul 16 al ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 

HCL nr.9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă, 

strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada Ghe.Magheru, str. 

Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții... doamna consilier Dimitriu 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “E normal să fie discuții, 

doamna președinte. Asemenea proiect intrat la ora 10... și povestește despre 

străzile pe care primarul aici de față a promis focșănenilor că le va termina în 

anul 2018 în decembrie. Dragi cetățeni, durata de realizare totală, da? Sunt 10 

luni din care pentru proiectare o lună și lucrări construcții și motaj, o durată de 

9 luni, deci pentru anul cum ar spune doamna voastră din partid, în anul 2020 

este posibil să fie gata, dar nu puteți asigura focșănenii de lucrul acesta. Eu vă 

mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Deci vă iau 

microfonul...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Eu sunt curios să văd acum 

domnule Buzoi dacă votați pentru cetățeni. Uite eu am am așa ca să nu ziceți 

că fac vreo remarcă...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Supun la vot. 

Domnul Buzoi, vă rog.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Îmi cer scuze acum dacă tot m-a incitat 

colegul meu, domnul Nedelcu, aș vrea să îi răspun domnului Primar, dar la 

proiectul trecut, că n-am apucat să ridic mâna și am zis lasă, dar acum dacă     

m-a incitat voiam să spun un lucru, dacă îmi dați voie... deci cu acordul 

dumenvoastră...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Spuneți.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da? Mulțumesc. Fiind vorba de spațiile 

acelea, domnule Primar să știți că în mandatul trecut când s-a votat, sau când   

s-a făcut proiectul acela, n-a fost o limită de buget, iar... nu vorbesc de spațiile 

verzi acum. Din câte știu eu și ar trebui să-și aducă aminte și colegii mei care 

erau în mandatul trecut, iar din câte țin minte, la discuțiile de atunci s-a spus în 

felul următor... domnul Primar de atunci, domnul Bacinschi a spus că s-a uitat 

la proiectare sistemul acesta de apă, de udare, s-a uitat la proiectare. Dacă se 

voia în momentul respectiv, putea să se suplimenteze proiectul că era pe 

fondurile acelea eropene, dacă nu mă înșel, da... s-a uitat, a uitat domnul 

proiectant, la fel cum a uitat domnul proiectant și apa, nu mai știu care... 

pluvială să facă instalația pe bulevardul 1 Decembrie, tot așa, a uitat. Numai că 

legea nu poate să se împotrivească să ducă împotriva celor care uită, adică 
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domnul proiectant sau arhitecți. Ca să se remedieze acest lucru atunci trebuia 

să facă suplimentare la proiect, numai că era o altă muncă, aceeași muncă de 

sisif care s-a făcut pentru proiectul integral dar se putea face și atunci nu mai 

alocam noi acum bani. Dacă numai pentru sud....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Costin, ar vrea să 

spună, să facă niște precizări.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Când s-a depus 

proiectul integrat PIDU au fost trei proiecte spații verzi, străzi și camere de 

supaveghere. Pentru că valoarea era foarte mare s-a respins. Da? Când am 

depus undeva, nu mai știu 2009... da? Am refăcut sumele, iar ghidul de 

finanțare pe spații verzi nu avea prevăzut un sistem de irigații în cadrul 

proiectului, nu-ți dădea voie prin ghid. Puteai doar dacă existau după aia lucrări 

și să accesezi capitolul de diverse și neprevăzute și nu aveam cum doamna 

consilier să facem din nou proiectare, trebuia să oprim celelalte proiecte. Acesta 

a fost motivul. Între timp, însă noi am identificat sursele de alimentare pentru 

că o să ne folosim de forajele existente de acum nu știu câți ani. Nu a fost, nu 

este atât de simplu să facem funcțional sistemul de irigații. Asta am vrut să spun 

că a fost prima dată respins din cauza sumei și am contestat, am redus suma și 

am câștigat.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Păi asta îmi spuneți acum, dar atunci la 

momentul respectiv nu ați spus așa ceva. Dacă vreți să ne uităm în înregistrările 

de acum 3 ani sau 4 ani câți au fost și atunci s-a spus altceva. Cred că nu mă 

înșeală memoria.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Eu pot să vă aduc 

documentele.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Deci nu mă înseală memoria și domnul 

primar Bacinschi a spus lucrurile astea. S-a uitat la proiectare și de asta nu s-a 

executat.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Nici n-a fost 

vorba...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Domnule 

consilier, eram în amndatul anterior.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Păi eram colegi, doamnă.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Și nu cred că vă 

amintiți dumneavoastră tot proiectul... da... supun al vot...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Doamna președinte, vreau să pun 

și eu o întrebare vizavi de acest proiect. Deci aceste proeicte au fost....” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Și dumneavoastră 

erați în acel mandat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu la asta mă refer, nu mă refer... 

eu mă refer acum... aceste proiecte dumneavoastră nu erați au fost propuse 

pentru bugetul de anul trecut și votate. Și voiam să întreb dar păcat că a plecat 
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domnul Primar de ce nu s-au făcut anul trecut. Care a fost cauza? Probabil că a 

fost o cauză... domnul viceprimar...” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Pot să vă spun...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”De ce nu s-au făcut anul trecut?” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Proiectul l-am 

preluat de la Direcția de Dezvoltare. Direcția de Dezvoltare a făcut achiziție de 

proiect tehnic, detalii de execuție, noi l-am preluat prin protocol anul trecut,     

l-am reactualizat, l-am bugetat și pentru că a intervenit creșterea de manoperă 

din ianuarie, am venit acum cu modificarea indicatorilor. După ce facem 

licitația și încheie contractul, o să revenim din nou cu modificarea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da dar și acum vreau să întreb, ce 

garanție avem că se va face acest an?” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”A fost bugetat și va 

fi scos la licitație.  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stați doamna dar anul trecut am 

votat 48 de străzi bugetate.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da dar este contract încheiat cu 

ordin de începere...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Supun la vot 

proiectul. Da mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stați așa puțin. Că eu tot nu 

înțeleg.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Vreau să-i dau un răspuns 

domnului.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Anul trecut ne-ați păcălit când ați 

spus că faceți 48 de străzi?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Vorbim de irigații...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dacă anul trecut ne-ați păcălit, 

înseamnă că și anul ăsta ne păcăliți.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Vorbim de irigații...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Domnule 

consilier!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule vicerprimar Mersoiu...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Gata. Supun la vot 

proiectul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Doamne ferește...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Trebuia să le fi terminat 

domnule vice...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Deci încă o dată consilierii PDL 

PNL s-au abținut de la finalizarea străzilor, da?” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, 
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Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana, și 7 abțineri din partea următorilor 

consilieri Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, Drumea Alina 

Ramona, devenind hotărârea nr. 229. 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Elena Luminița prezintă 

punctul 17 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCL 

nr. 440/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor 

categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea 

obiectivului de investiții:”Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, 

strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada Gh. Magheru, str. 

Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului”; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Supun la vot... dar nu e aceeași discuție? Ce ați făcut mai înainte? 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Pot să întreb că a venit domnul 

Primar. Domnule Primar, anul trecut străzile astea au fost făcute, nu au fost 

făcute. Anul acesta ce garanție avem că se vor face? Asta vreau să vă întreb că 

anul trecut s-au făcut, tot așa le-am votat, era totul ok...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă invit maine pe strada 

Magheru să vedeți că se toarnă primul strat...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi aia e de anul trecut. Ce să mai 

facem... ba da e foarte bine că se face, e foarte bine, dar în afară...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost suspendat 

contractul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ok nu mai comentez nimic.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost suspendat contractul 

din cauza lucrărilor efectuate de CUP SA Focșani prin proiectul finanțat pe 

finduri europene derulat de Consiliul Județean la nivelul întregului județ. Nu, 

vorbesc de strada Magheru. Pentru strada Magheru a fost suspendat...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Anul trecut am votat 48 de străzi, 

domnule primar. Nu s-a făcut niciuna.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dupa 6 mai vă invit să 

deschidem mai multe șantiere stimați consilieri. Da... vom deschide șantiere de 

lucru pentru mai multe străzi...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deschideți șantiere,  nu mai avem 

pe unde să circulăm...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și așa nu aveți pe unde...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar nu vă e frică că doamne ferește, 

eu anul trecut am crezut că nu mai avem pe unde să circulăm...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vedeți că nici anul 

acesta n-o să aveți pe unde circula...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Anul trecut am mai votat o dată 

astea... le mai votăm încă o dată...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Stimați cetățeni, uitați-vă că nu 

votează.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Balaban Elena Luminița, 

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

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

Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana, și 7 abțineri din partea următorilor 

consilieri Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, Drumea Alina 

Ramona, devenind hotărârea nr. 230. 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Elena Luminița: “Vă 

mulțumesc. Sărbători fericite! Chiar dacă această atmosferă din Joia Marea este 

ceea ce am văzut...” 
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