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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 19 octombrie 2018 

 

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

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

Municipiului Focşani. 

 

La şedinţă participă: 

■  d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

■ d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

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

investițiilor; 

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

publicitate; 

■ d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte ; 

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

■ d-nul Ciubotaru Viorel - Director Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 

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

Local; 

■   d-ra Radu Andreea Nicoleta – Arhivar, Serviciul administrație publică locală, 

agricultură; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

■  d-nul Marin Liviu  – Inspector Serviciul Proiecte; 

 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale. 

 

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

ziua! Bine-ați venit la ședința extraordinară din 19.10.2018, ședință ce a fost convocată 

prin Dispoziția nr. 1087 emisă în 16.10.2018 de către Primarul Municipiului Focșani. 

Absentează domnul consilier Nedelcu Mihai, domnul consilier Nistoroiu, domnul 

consilier Buzoi Dan, care m-a sunat aseară și mi-a spus că nu ajunge astăzi, domnul 

consilier Bîrsan, domnul consilier Filimon și doamna consilier Drumea Laura. Alina. 

Iertați-mă! 15 consilieri prezenți, consider că ședința este statutară. Avem o problemă 

prealabilă în sensul că, ultima dată ați aprobat ca domnul consilier Nedelcu să fie 
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președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Avem text de lege, care ne permite să 

alegem pentru  această ședință un consilier local, care va îndeplini funcția de președinte 

pentru această ședință, pe cale de excepție. Vă rog să faceți propuneri! Vă rog domnul 

Iorga! 

 Domnul Consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule Secretar, eu îl propun pe 

colegul meu, domnul viceprimar Mersoiu Ionuț.” 

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

mai sunt și alte propuneri? Vă rog!” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Da. Grupul PNL îl propune pe 

domnul consilier Nicu Tănase.” 

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

înțeles. Acum. Știți bine că spuneam mai devreme că avem excepții, funcția de 

președinte fiind doar pentru această ședință. Avem text de lege, care ne permite ca 

pentru a se alege președinte de ședință, vot deschis și câștigă majoritatea celor prezenți. 

Așadar, prima propunere, domnul Mersoiu. 

 

Se supune la vot prima propunere, domnul Mersoiu președinte de ședință și se 

aprobă cu 10 voturi pentru și 5 “abțineri” din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu 

Alin, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Dimitriu Ana - Maria, Gheoca Corneliu Dumitru și 

Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 412 

 

Se supune la vot a doua propunere, domnul Tănase Neculai președinte de ședință 

și se respinge cu 5 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, 

Ciocoeaș Laura - Mihaela, Dimitriu Ana - Maria, Gheoca Corneliu Dumitru și Tănase 

Neculai și 10 abțineri din partea domnilor consilieri Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu.   

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

“Matematic 10 este mai mare decât 5. Consider că domnul Mersoiu va fi președinte 

pentru ședința de astăzi. Vă rog  domnule consilier să vă apropiați pentru a prelua 

conducerea ședinței extraordinare de astăzi. Vă mulțumesc!” 

      Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da. Bună ziua 

doamnelor și domnilor consilieri! Bună ziua stimați invitați! Încep prin a vă întreba 

dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi. Dacă nu? Supun la vot ordinea. A? Da, 

domnul consilier. Spuneți, vă rog!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc! Deci voiam doar să vă spun… 

De interes, faptul că, aceste ședințe extraordinare… Eu nu comentez faptul că… sunt 

momente când sunt necesare anumite ședințe extraordinare, dar eu apelez la bunăvoința 

dumneavoastră că aceste… înainte de a pune aceste ședințe extraordinare să existe și 

un… o consultare cu toți consilierii. Asta nu există niciodată. Și nu mi se pare corect. 

Adică dumneavoastră, pur și simplu ignorați acest lucru.” 
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 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Trebuie să vă fac cunoscut că, legea ne obligă ca pentru ședințele ordinare să avem o 

convocare, care se va comunica cu cel puțin 5 zile înainte, fără a lega convocarea de o 

anumită ordine de zi. La fel și la extraordinare. Diferența este, că se convoacă cu cel 

puțin 3 zile înainte. Legiuitorul ne obligă ca pentru ședințele de îndată să existe cazuri 

limitativ prevăzute de lege. Ăsta este motivul pentru care n-am avut nicio rezervă în a 

aviza dispoziția de convocare a acestei ședințe extraordinare. Nu prevede legea nicio 

obligație în persoana celor care convoacă ședințe extraordinare de a consulta membrii 

Consiliului Local. Dacă este nevoie să vă reamintesc, vă spun că, ședința poate fi 

convocată de către Primar sau de către consilieri locali. Imaginați-vă că mâine, oricare 

dintre consilierii locali va putea să convoace o ședință extraordinară, fără a consulta 

ceilalți membri ai Consiliului Local. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da. Domnul consilier.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, ca de obicei, domnul viceprimar, 

viceprimar secretar ne citește legea acolo. Domnule. Eu zic că normal, într-un Consiliu 

Local, unde sunt 21 de oameni, normal ar trebui o consultare, pentru că nimeni nu se 

opune, dacă este necesar să facem o ședință de… Dumneavoastră îmi spuneți sec acolo, 

că domnule nu mă obligă nimeni, nu știu ce… Dacă asta este atitudinea… Văd că ați 

venit și cu ceasul ăsta de șah aici. Deci haideți să vorbim până la urmă și omenește, 

nu? Suntem 21 de oameni care reprezentăm municipiul, cetățenii Municipiului Focșani 

și cred că este necesară și omenește vorbind, o astfel de consultare. Sunt unii colegi, 

care absentează pentru că nici măcar nu au știut sau poate dacă știau, nu mai plecau. 

Nu?” 

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

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Ăsta a fost sensul întrebării. Nu să-mi 

spuneți mie din lege.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Eu vă înțeleg că dumneavoastră ca om politic apreciați că e nevoie să facem mai mult 

decât ne cere legea. Dacă….” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, lăsați-o că deja e plicticos ce 

spuneți. Am înțeles.” 

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

să-mi termin ideea?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Terminați.” 

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

Dacă nu vă trimiteam materialele în termen, eram în culpă. Încercăm să nu mai facem 

astfel de situații și toată ședința să fie cu cel puțin 5 zile, că mă obligă legiuitorul sau 

cu cel puțin 6 zile, cum a fost luna trecută. Ați avut materialele undeva la ora 21, 

transmise în format electronic tocmai pentru a lua cunoștință de aceste materiale. Vă 

mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da. Vă mulțumesc și eu 

domnul Secretar. Vreau să vă readuc la cunoștință cum a fost și la ședința de data 
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trecută, că fiecare grup politic din Consiliul Local are la dispoziție 2 minute pentru a 

dezbate proiectele. Supun la vot acum, doamna consilier. Stați! Nu vă grăbiți!” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Scuzați-mă un pic, domnule 

Președinte de ședință. A stabilit-o cine? Întrebarea mea este cine a stabilit-o? Conform 

regulamentului, s-a adoptat un regulament, dacă nu vă aduceți aminte… Și s-a adoptat 

un regulament și în ceea ce privește zilele ședințelor ordinare din care am văzut că nu 

se respectă absolut deloc. Deci încă o data întreb cine stabilește? Supunem la vot pentru 

că…” 

  Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Consiliul Local.” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Consiliul Local de ce? Pentru că 

dumneavoastră sunteți majoritari și înțelegeți să încălcați democrația?” 

  Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Dar nu. E chiar 

democrație.” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumim!” 

  Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „E chiar democrație. 

Supunem la vot. E democrație. Da. Supun la vot ordinea de zi.” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul! În regulament nu spune așa 

ceva. Deci nu spune limitare în timp în regulament.” 

  Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier! Am 

înțeles.” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: „Aduceți regulamentul să vedem unde 

spune. În ce articol spune că trebuie să limităm în timp?” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Scrie în regulament.”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Unde scrie în regulament, vă rog să citiți 

acolo unde scrie așa ceva”.  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Scrie ...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Citiți vă rog.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Domnul secretar vă rog să invocați 

articolul care invocă acest lucru. Mulțumesc”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Ajută? Da”?  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Mereu am dat curs citirii 

acestui articol .... și a mai fost citit și în ședința trecută .... scrie negru pe alb în 

regulament”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule viceprimar Iorga deja ați vorbit, 

exact cum a spus colegul acela a dumneavoastră … ca o “maimuță pesedistă.”  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier ... fără 

jigniri domnul consilier în Consiliul Local ... nu v-am dat cuvântul să vorbiți, simplu”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Haideți domnule că este filmat … dar eu 

nu am jignit… acest lucru a fost spus de către un coleg de-al dumneavoastră. Domnul 

viceprimar colegul dumneavoastră a spus … vreți să vă spun … nu am făcut nicio 

jignire, între ghilimele am spus, nu? ce este o rușine? maimuță pesedistă? Asta a spus 

omul … Vedeți domnul Iorga se bucură, este vesel”.  
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Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnilor vă rog frumos. Să 

vă citesc domnul consilier Tănase, art. 50 alineatul 3: “consilierii vor participa la 

dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședință are dreptul să limiteze 

durata luărilor de cuvânt în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune 

Consiliului Local spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor precum și 

timpul total de dezbatere a proiectului”. Ați înțeles domnule consilier? Scrie negru pe 

alb. Vă rog doamna consilier”. 

Domnișoara consilier Dimitriu Ana–Maria: „Domnule președinte și cum 

apreciați dumneavoastră care ar fi timpul de dezbatere al unui proiect”?  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Apreciez eu și supun spre 

aprobare”.  

Domnișoara consilier Dimitriu Ana–Maria: „Păi dumneavoastră nu puteți 

aprecia un anume proiect de hotărâre ce privește problemele cetățenilor municipiului 

Focșani. Mulțumesc și eu”.  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: supun la vot ordinea de zi a 

sedintei extraordinare din data de 19.10.2018 și se adoptă cu 10 voturi pentru și 5 

abțineri din partea consilierilor locali Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, 

Dimitriu Ana – Maria, Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai. 

Se supune la vot timpul de 2 minute alocat fiecărui grup politic în Consiliul Local 

obținând 10 voturi „pentru”.  

Domnișoara consilier Dimitriu Ana–Maria: „Mulțumesc domnule președinte, 

am ascultat ceea ce ați spus dumneavoastră referitor la timpul alocat fiecărui grup 

politic și este aberant ceea ce spuneți dumneavoastră”.  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Am înțeles, mulțumesc. 

Supun la vot mulțumesc”.  

Domnișoara consilier Dimitriu Ana–Maria: „Domnule președinte de ședință 

poate se înscriu mai mulți colegi la cuvânt, nu puteți dumneavoastră să ... se înscriu 

mai mulți colegi la cuvânt și nu puteți dumneavoastră limita timpul la 30 secunde, unde 

în lume s-a pomenit lucrul acesta”?  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „În Parlamentul României”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Dumneavoastră sunteți parlamentar 

și nu știm noi. Domnule președinte de ședință încă o dată vă rog imperios să faceți în 

așa fel încât să țineți cont de problemele cetățenilor din municipiul Focșani. 

Mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Supun la vot spre aprobare 

acest timp de 2 minute alocat pentru fiecare grup politic”.  

Se aprobă cu 10 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” din partea domnilor 

consilieri locali Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Dimitriu Ana – Maria, 

Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Primar sunteți un pic atent”?  

Domnișoara consilier Dimitriu Ana–Maria: „Dumneavoastră domnule Iorga 

nu sunteți președinte de ședință”. 
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Îl văd pe domnul viceprimar Iorga … în ce 

calitate vorbește dânsul? Ce atribuții are? Trebuia să fie executiv nu? Trebuia să-l 

puneți la treabă în ce calitate ia 1 miliard 600 mii lei pe an? Are vreo atribuție în 

Primăria Municipiului Focșani, ce atribuții are? Deci domnul Primar spuneți ce atribuții 

are. Eu știu că este un om fără atribuții, ia 1 miliard 600 mii lei pe an dar fără atribuții, 

îl țineți aici ca la expoziție. Deci eu vă întreb așa ca să știm cu cine stăm de vorbă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamna Dăscălescu vă rog să 

aduceți ultima dispoziție semnată pentru domnul viceprimar Iorga”.  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: Supunem la vot ordinea de zi 

si se adoptă. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vreau să dăm citire la dispoziția 

domnului viceprimar Iorga, semnată sătămâna trecută, o să fiți surprinși”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Dumneavoastră știți ce aveți de făcut? vă 

gândiți la viitorul dumneavoastră”? 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza 

Studiu de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „Modernizarea transportului public în municipiul 

Focșani”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte 

surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de 

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

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila la faza 

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: 

„Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și 

demolare gradene”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea reluării procedurii 

de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani în domeniul privat al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  aprobarea 

Documentației tehnico-economice – Faza Studiu de Oportunitate, a indicatorilor 

tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

„Modernizarea transportului public în municipiul Focșani, inițiator Cristi Valentin 

Misăilă”. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul.Vă rog doamna consilier.  

Domnișoara consilier Dimitriu Ana–Maria: „Mulțumesc domnule președinte. 

După cum ați spus și dumneavoastră acest proiect ce reprezintă aprobarea 

Documentației tehnico-economice – Faza Studiu de Oportunitate, a indicatorilor 

tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

„Modernizarea transportului public în municipiul Focșani”, nu știu câți dintre cetățeni 

știu că indicatorii financiari socio economici de impact de operare după caz cei 

financiari ai proiectului sunt de 384 miliarde 214952 de lei și acest proiect creionează 

așa frumos că în anul 2021 vor fi transportați cu transportul public în comun zilnic 

20250 pasageri. Iar în anul 2026 va crește la 23 000 cu 3 pasageri pe zi. Întrebarea mea 

este domnule primar care este sustenabilitatea acestui proiect în condițiile în care știm 

foarte bine că din Focșani se pleacă foarte mult în afară. Emigrarea este la cote maxime, 

nu ați creat o platformă industrială ca să atrageți investitori să puteți crea locuri de 

muncă pentru a avea aceste mii de pasageri transportați în fiecare zi,  în condițiile în 

care mamele, tații, mătușile, frații, surorile sunt plecați dincolo de țară. Deci vă întreb 

și eu care este sustenabilitatea acestui proiect în condițiile în care în 24 de luni de la 

semnarea contractului de implementare dar nu știm când se semnează și din care 12 

luni pentru execuția efectivă a investiției spuneți-mi și mie cum este sustenabil acest 

proiect? Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc. Asta, în primul rând ar 

fi trebuit să discutăm la ședința de comisii. N-am discutat-o.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „La care dumneavoastră ați 

venit după jumătate de ora.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am avut alte probleme tehnice dar 

am fost prezent. Am mai fost la dispoziția dumneavoastră încă jumătate de oră ca să 

stăm de vorbă pe toate proiectele care le-am avut, nu ați întrebat nimic, dar asta nu e 

nici un fel de problemă. Eu vă pot da un răspuns foarte clar. În primul rând este o falsă 

opinie a dumneavoastră faptul că cetățenii Municipiului Focșani părăsesc orașul. Vă 

spun foarte clar, sunt foarte mulți care se întorc în țară. Și asta o spun cu toată 

convingerea. Sunt foarte mulți cetățeni care revin în tară și sunt bucuroși pentru că, 

într-adevăr, administrația publică locală și județeană se ocupă îndeaproape de crearea 

unor condiți de viață mult mai bune și, prin guvernarea PSD, salariul minim pe 

economie a crescut considerabil ajungând să fie comparabil cu salariile din țările unde 

au lucrat, ceea ce face mult mai atractivă viața din România, pe de o parte.  

Pe de altă parte, vreau să vă spun că toate aceste date au fost furnizate în baza 

unui studiu de oportunitate. Vedeți foarte bine că noi asta aprobăm.  
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Este un studiu realizat de o firmă specializată care a făcut aceste verificări și 

aceste estimări. Vreau să vă spun totodată că acest proiect se va face pe baza 

Programului Operațional Regional care are ca principal obiectiv creșterea gradului de 

curățenie, de fapt o scădere a gradului de poluare realizat în mediul urban.  

De aceea, noi suntem încurajați să depunem aceste proiecte.  

Iată, principalul obiectiv este de a achiziționa 16 vehicule electrice transport 

public, adică 16 autobuze electrice, 5 stații de încărcare rapidă.  

De asemenea, vom avea o componentă sistem ticketing cu 48 de vehicule 

transport public dotate, o componentă centrală instalată, 16 vehicule de transport public 

dotate cu sistemul de ticketing, 59 de stații de transport public dotate cu sistem de 

ticketing, o componentă video de supravheghere video, 16 vehicule vor fi dotate cu 

supraveghere video, 59 stații de transport public dotate cu supraveghere video, vom 

avea o componentă de asigurare acces de internet, 49 de vehicule de transport public 

dotate, 59 stații de transport public dotate.  

Principalul obiectiv al acestei axe, axa 4.1, este următorul: descurajarea 

cetățenilor de a utiliza autovehiculele proprii, încurajarea cetățenilor de a utiliza 

mijloacele de transport alternative nepoluante. Vorbim aici de transportul .....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule haideți că ne-ați spus suficient...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „V-am spus domnule ...” 

Președintele de ședință domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Nu v-am dat 

cuvântul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule ne limitați la 2 minute...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dau drumul la cronometru și în 2 

minute vă spun tot...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuia dat drumul la cronometru. Dați 

drumul numai la noi la cronometru . Nu mi se pare corect.” 

Președintele de ședință domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Domnule consilier, 

vorbește domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Dați-mi voie să vorbesc. Valoarea 

totală a obiectivului de investiții este într-adevăr de ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar nu sunt de acord ca unii 

să vorbească mai mult și alții mai puțin. Sunt de acord să vorbiți, noi aici suntem la 

Consiliul Local, dumneavoastră sunteți invitat, adică eu nu am voie să vorbesc iar 

dumneavoastră aveți voie să vorbiți. Sunt de acord să vorbiți, nu am nimic împotrivă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Nu am limită la cuvânt. Sunt 

invitat...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vorbiți cât vreți 

dumneavoastră și noi nu avem voie să vorbim. Nu mi se pare corect.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Este o lipsă de bun simț.”„  

Domnul consilier Neculai Tănase: Mie mi se pare exact ce spuneți 

dumneavoastră, adică pe mine mă limitează cine mă limitează...” 

Președintele de ședință domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Ați pus o întrebare 

domnului Primar. Trebuie să vă răspundă.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Da domnule, dar întrebarea nu e să vorbim 

două ore, de acum încolo la întrebări să răspundă scurt.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Dar v-am explicat. Au fost mai 

multe teme la care trebuie să răspund.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, puneți cronometrul și pentru 

domnul Primar și atunci nu am nimic împotrivă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  În orice caz este vorba de un proiect 

de 8,2 milioane de euro pe care Municipiul Focșani dorește să-l implementeze, din care 

contribuția Municipiului este de 2%...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cam cât vreți să mai vorbiți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Termen de execuție este de 12 

luni....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci aici nu facem dezbatere publică, 

dumneavoastră trebuia să răspundeți la întrebare și cu asta basta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar am răspuns.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, haideți să trecem peste 

niște faze din astea, care nu știu de unde veniți cu ele, domnule, am mai spus la ședință 

când am condus…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Despre ce faze vorbiți dumneavoastră? 

Explicați fazele.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vorbiți aiurea asta este faza…” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, nu v-am 

dat cuvântul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu nu am vorbit nimic aiurea. Nu vedeți 

că dumneavoastră…Nu am spus nimic, ce vorbesc eu aiurea, dacă spuneți…” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier nu v-am 

dat cuvântul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Când am condus ședința, am spus foarte clar, și 

scrie la Legea 215, primarul poate vorbi și interveni la orice proiect care este pe ordinea 

de zi. Nu scrie nicăieri că este limitat la cuvânt. A doua problemă, domnilor consilieri, 

acest proiect este de interes pentru cetățenii Municipiului Focșani. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Nu este nicio problema asta.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mai am 57 de secunde. Rugămintea mea este 

următoarea, haideți să ne focusăm pe ordinea de zi. Lăsăm contrele astea laterale, este 

un proiect benefic pentru cetățenii Municipiului Focșani, un proiect care aduce plus 

valoare Focșaniului.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte. Noi trebuie să vorbim mai mult de două minute pentru că suntem 

legislativul Municipiului Focșani iar Primarul este executivul. Dumnealui trebuie să 

facă, nu să vorbească și grupul PNL va fi de accord cu acest proiect numai că 

răspunsurile au fost ambiguie și din păcate suntem și noi curioși să vedem ce anume se 

implementează. Vă mulțumesc.” 
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Se supune la vot proiectul nr 1 și cu 15 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 413 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea 

finanțării de la bugetul local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Extindere cu 12 săli de clasă a 

Școlii nr. 3 Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții... da, domnule consilier Tănase.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Mulțumesc. Deci mă uit la acest proiect, 

extindere Școală nr. 3 Focșani cu 12 clase și sediul Inspectoratului Școlar Județean 

Vrancea. Acest proiect tehnic din 1995, întocmit pentru ambele obiective s-a încheiat 

prin licitație, contract de execuție lucrări în 1997, de către Inspectoratul Școlar 

Județean, cu o valoare de 822 de mii de euro. Trebuia executat în 36 de luni, deci acest 

proiect stagnează de 19 ani. Domnul Iorga spunea acum câțiva ani că noi ne opunem.. 

acum câțiva ani, acum câteva luni că noi ne opunem la acest poiect. Domnule, ăsta e 

de 19 ani și administrația a fost PSD tot timpul, nu i-a schimbat nimeni. Proiectul acesta 

l-ați introdus până acum, anul ăsta pe ordinea de zi de 5 ori. Eu nu pot să înțeleg ce 

vreți să faceți. Ați cerut acum 700 de milioane de lei. Haideți, domnule, să facem odată 

proiectul ăsta. Domnule Primar, la începutul anului ne-ați spus că până la sfâșitul anului 

va fi gata. Haideți să facem treabă, apucați-vă de treabă! Nu, votăm, suntem de acord, 

dar până când? Deci eu nu pot să înțeleg. Asta trebuia să fie din 2000 gata și noi suntem 

în 2018 acum și toți dați vina pe noi. Ăsta e un proiect din 1995.” 

Președintele de de şedinţă domnul Ionuț Mersoiu: „Va fi gata, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Este un proiect al PSD-ului de atâția ani. 

Haideți să-l facem. Noi vă ajutăm. Dați-i drumul. Lăsați comisioane, lăsați orice, puneți 

câți bani trebuiesc și haideți să terminăm 12 clase. Vă rog eu frumos. Grupul PNL va 

vota acest proiect.” 

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

domnule consilier. Domnule Primar, vă rog. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa e când nu știi administrație...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „De 19 ani este un proiect al PSD-ului. Cum 

adică? Eu nu înțeleg... Ce? A fost PNL-ul la conducere în 19 ani de zile?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, eu vorbesc de ce fac eu, nu am 

vorbit de...” 

Președintele de de şedinţă domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, lăsați-

l să vorbească, domnule consilier!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți temă de la partid să nu mă 

lăsați să vorbesc?” 
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Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule, lăsați tema, lăsați tema, haideți 

să-l votăm! Haideți, apucați-vă de treabă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Asta facem, domnule consilier.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Ați spus că până la sfârșitul anului 

terminați acest...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, terminăm proiectarea. Asta s-a 

întâmplat. S-a terminat proiectarea...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „De 19 ani, domnule, nu e proiectat, de 19 

ani?!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, am reactualizat proiectul. 

Nu ne semnează Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare, deoarece avem nevoie 

de această hotărâre.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Nu ne mai explicați, haideți să-i dăm 

drumul... haideți să ne apucăm de treabă, vă rog eu frumos. Uitați, eu vă felicit că faceți, 

dar haideți să facem...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine, vom face.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Haideți să supunem la vot.” 

 

”Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 2 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 414 

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

indicatorilor tehnico-economicila la faza DALI - Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de recondiționare și 

modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții… da, doamna consilier.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: ”Mulțumesc, domnule 

președinte. După cum... noi am citit proiectele, nu știu câți dintre colegii din PSD au 

citit. Este vorba ca acestă investiție să fie de 90 de miliarde 974 de mii de lei. Întrebarea 

mea este în felul următor. Domnule Primar, dacă dumneavoastră de 3 ori anul acesta 

ați luat peste 80 de miliarde de lei de la investițiile orașului, de la lucrările orașului, de 

la trotuare, străzi, parcuri, locuri de joacă pentru copii, pentru salariile oamenilor că nu 

aveați să le dați bani, da? Să-și plătească ratele acasă... de unde aveți dumneavoastră... 

pentru că aici finanțarea lucrării se face cu fonduri de la bugetul local, 90 de miliarde, 

99 de miliarde, scuzați-mă? Mai mult decât atât, în acest proiect, o groapă de nisip, 

dragi focșăneni, este evaluată la 400 de mii de lei, da? 40 mii de lei, 400 de milioane 

vechi, da? Spuneți-mi și mie, eu știu că bugetul Municipiului Focșani îl aveți de 200 

de milioane de euro, da? Domnule viceprimar Iorga, 5% însemnând 10 milioane de 

euro ar fi putut, ați fi putut începe lucrările acelui spital cu care vă făleați și spuneați 

că luni vor începe excavatoarele să lucreze la fundație, da? Noi ne bucurăm că ați 

îmbrățișat ideea domnului deputat Ion Ștefan de a construi un spital în municipiului 

ăsta sărăcit de așa ceva, dar întrebarea mea este... știu, vă bușește...” 

Președintele de de şedinţă domnul Ionuț Mersoiu: „A fost ideea lui?!” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: ”Vă bușește... vă bușește râsul, 

domnule Primar. Ideea este că dumneavoastră nu aveți bani de salarii...” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Iertați-mă, nu am înțeles... Cine este 

domnul Ion Ștefan?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: ”De unde aveți 

dumneavoastră...?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Auziți? Domnul viceprimar e cu 

excavatorul, de asta nu știe...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: ”Exact... De unde aveți 

dumneavoastră 99 de miliarde pentru acest proiect, pentru lucrări de recondiționare și 

modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene? 

Mulțumesc.” 

Președintele de de şedinţă domnul Ionuț Mersoiu: „Da, clubul PNL a terminat 

de vorbit. Da, domnule Primar, vă rog, dacă vreți să spuneți, dacă nu supun la vot acest 

proiect...” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Îmi dați voie?” 

Președintele de de şedinţă domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul viceprimar Iorga, 

vă rog, da.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă mulțumesc foarte mult. Am 

spus-o și o repet. Noi, consilierii locali sunem prezenți aici să analizăm oportunitatea 

unor construcții, unor modernizări ale Municipiului Focșani, pe care și la care lucrează 

aparatul tehnic împreună cu Primarul Municipiului Focșani. De unde... aici sunt 

consilier local. Da, inclusiv eu, cu... domnule, nu știu... nu, am avut întotdeauna 

atribuții. Lăsați, eu vorbesc ceva serios și dumneavoastră vă ocupați cu prostii ca de 

obicei. Întotdeauna noi ar trebui să vedem oportunitatea investiției respective, în ce 

constă ea, în drumuri, spitale și așa mai departe, parcuri de joacă pentru copii... dar, 

problema banilor și probleme tehnice nu ar trebui să vă intereseze că oricum nu sunteți 

de specialitate și nu vă pricepeți.” 

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

domnule viceprimar. Vă mulțumesc. 

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

de voturi, devenid hotărârea nr. 415” 

 

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

unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție pentru un membru în 

consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. Focșani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ eu aș vrea să vă spun că, noi nu o să votăm 

acest proiect pentru că, cu acest Consiliu de Administrație sunt probleme, de la ENET.  

Nu vreau să spun mai multe. Mulțumesc”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu adoptă cu 10 

voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu,  
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Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-

Alin Dobre Neculai Tănase.  

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind trecerea 

unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani în domeniul 

privat al municipiului Focșani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „văd că se insistă pe acest ENET, în condițiile 

în care ENET-ul pentru Focșani este o gaură neagră. 

Deci, avem în primul rând un milion de Euro care se folosesc pentru mentenanță 

și nu se explică pentru ce sunt necesari acești bani. 

Cerem, și vă cerem domnule Primar, domnului Viceprimar Iorga și domnului 

Viceprimar Mersoiu să faceți toate demersurile să demitem acest Consiliu de 

Administrație, pe d-nul Director de la ENET pentru că, efectiv nu asigură condiții 

necesare focșănenilor, celor care sunt abonați la ENET și vă rog din tot sufletul de a nu 

mai avea încredere în Consiliul de Administrație și directorul actual. Pentru că dacă 

mergem acum în oraș și eu vă spun că, am vorbit cu oamenii, sunt oameni care sunt 

înghețați noaptea, nu au căldură, nu au apă caldă.  

Dacă vreți vă dau și scările domnule Viceprimar! Dvs. dacă nu aveți atribuții, 

probabil că nu știți, eu vă înțeleg! 

Dar, acest Consiliu de Administrație care efectiv nu are profesioniști acolo ... 

este un Consiliu de Administrație acolo, fără profesioniști, oameni în vârstă, este o 

gaură neagră a municipiului Focșani. 

Cerem demisia directorului și a Consiliului de Administrație. Mulțumesc”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ dați-mi voie să-mi spun și eu punctul 

de vedere în legătură cu acest aspect. 

Într-adevăr, au fost niște probleme în municipiu, ne cerem scuze față de cetățeni 

dar, aceste probleme au survenit în momentul în care a fost reluată procedura de 

furnizare a agentului termic. În momentul în care s-a introdus presiune pe conductele 

foarte vechi, au fost foarte multe situații în care conductele au cedat. Și au fost foarte 

multe interveneții rapide din partea ENET-ului pentru a relua furnizarea agentului 

termic. 

De aceea Primăria municipiului Focșani insistă și avem deja semnat contractul 

de finanțare de 16 milioane, la care repet, dvs. v-ați opus. Un contract de 16 milioane 

Euro prin care ENET-ul va fi modernizat și conductele vor fi modernizate de transport 

energie termică. 

Vă aduc la cunoștință …”. 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… lăsați-l să vorbească”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ de ce mințiți domnule Primar!”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ vă aduc procesul verbal de ședință în 

care v-ați abținut …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... o să merg la toată presa și o să le arat ... 

”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… nu v-am dat cuvântul 

domnule consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „16 milioane de Euro. Deci cine …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… nu ați votat domnule 

consilier … am fost la toate ședințele. Da, nu ați votat! Vă spun că dvs. mințiți domnule 

consilier PNL, mințiți, nu ați votat !”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ați blocat proiectul respectiv. De trei 

ori a fost introdus pentru a fi …”. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … s-a votat proiectul domnule Primar 

…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „… nu v-am dat cuvântul 

doamna consilier. Nu suntem la piață aici”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „pe de o parte, pe de altă parte vreau să 

vă spun că …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu : „ … nu mai vorbiți neîntrebat 

domnule consilier, că nu sunteți la piață domnule consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu aș vrea ca domnul Secretar să spună dacă 

acest proiect de 16 milioane de Euro a fost aprobat de către Grupul PNL”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ prima dată nu a fost votat … de două 

ori nu ați votat … atunci, vă aduc la cunoștință că, atunci când a fost proiectul prin care 

trebuia să dăm …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule, l-am votat sau nu l-am votat!”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Nu l-ați votat. De trei ori …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule Secretar General, vă rog public 

să spuneți dacă am votat acest proiect. Dacă Grupul PNL a votat acest proiect. Eu insist 

și în fața presei și în fața focșănenilor ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … în cele din urmă l-ați votat, că v-

ați dat seama că …”. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Prima dată nu l-ați votat 

domnilor consilieri! Nu l-ați votat prima dată, da?” 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: “L-ați votat după 3 opuneri!” 

D-nul consilier Neculai Tănase: “Haideți!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Prima dată nu l-ați votat, da?” 

D-nul consilier Neculai Tănase: “Haideți domnule viceprimar! Gata!” 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi voie!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Ca la piață!“ 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vreau să vă spun alt aspect legat de 

acest proiect de hotărâre! Practic acest proiect de hotărâre vine, și de asta am insistat 

domnule consilier!” 

D-nul consilier Neculai Tănase: “Insistați cu adevăruri domnule primar!” 
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da domnule insistăm cu adevărul! Este 

un contract în derulare!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Păi n-ați votat!” 

D-nul consilier Neculai Tănase: domnule viceprimar, dumneavoastră știu că 

nu aveți proprietatea cuvintelor 

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnule consilier aveți măcar 

creșterea aia de 7 ani de acasă să-mi dați și mie voie să vorbesc? Mă întreb dacă o aveți! 

Dacă nu eu tac din gură! Pe mine părinții m-au crescut frumos! 

D-nul consilier Neculai Tănase: domnule primar, până la creștere puneți mâna 

și faceți treabă pentru focșăneni! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Uitați că facem treabă și nu ne dați 

voie! Nu ne dați voie să facem treabă!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Ia să le plătiți dumneavoastră celor care 

au avut probleme zilele acestea să le dați despăgubiri!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu noi, ENET-ul!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Așa este normal” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu noi, ENET-ul! Pentru că ENET-

ul are țevile vechi și din cauza aceasta au cedat!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Trebuie să plătească! Am votat 16 

milioane de euro ca să repare aceste țevi vechi!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Să înlocuim! Contractual este în 

derulare, dumneavoastră vreți peste noapte să investească 16 milioane de euro! “ 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Am votat!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-ați votat! La început, cel puțin n-

ați votat! Vreau să vă spun că acest proiect are o mare legătură cu modernizarea, și 

citiți vă rog referatul, modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice 

din zona Piața Victoriei – Strada Longinescu și strada Războieni!” 

 Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule primar, când o să veniți cu alt 

director o să votăm tot ce spuneți dumneavoastră!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bine, deci dumneavoastră 

întotdeauna spuneți că cetățenii plâng dar dumneavoastră nu îi ajutați! Haideți să 

stabilim, îi ajutați sau nu-i ajutați? Îi plângeți pe cetățeni sau aveți o problemă că nu 

aveți membri în consiliul de administrație? Aveți director PNL la ENET? Nu este 

membru PNL?” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Nu!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mințiți! Este membru PNL domnul 

Merchea? Domnule consilier este membru PNL domnul Merchea?” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Este pus de dumneavoastră!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu contează! Este membru PNL? 

Vă deziceți de el?” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Da, ne dezicem de el!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Scoateți-l din partid! Mă bucur! 

Domnul Merchea are și acum legitimație de membru PNL! Carnet de membru PNL! 
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Este membru PNL! Îmi pare rău! Dar nu mai intră în sediu că nu mai are legitimație! 

Am greșit! Mă scuzați! Nu i-a dat actuala conducere legitimație!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule primar, luați-l cu totul din 

consiliul de administrație”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vreți să vă puneți câțiva oameni în 

Consiliul de Administrație? Spuneți!“ 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Vedeți ce faceți cu oamenii ăia care-i 

prejudiciați în fiecare zi!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bine! Oamenii respectivi au înțeles, 

au mult mai multă înțelepciune decât dumneavoastră!”  

 Domnul Consilier Neculai Tănase: “Aveți 16 milioane la dispoziție votați 

inclusiv de noi care nu faceți nimic cu ei, vă rog eu frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bine nu facem nimic cu ei că așa 

știți dumneavoastră, eu vă prezint etapele procedurale, suntem în etapă de licitație 

domnule” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Nu ne interesează, dumneavoastră 

supuneți la vot și dați-i drumul la treabă!“ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu-i interesează! Aici este vorba, 

dragi cetățeni, aici este vorba despre dezafectarea, deci proiectul asta, să știți că s-a 

implementat în proporție de 80%, a mai rămas o conductă supraterană despre care este 

vorba, este vorba despre o conductă supraterană pe care trebuie să o eliminăm și 

dumnealor nu vor, asta-i situația! Și vă opuneți pe toate căile!” 

  Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, nu mai mințiți! N-ați 

făcut nimic în Focșani!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bine domnule n-am făcut, o să 

facem!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Nu mai mințiți!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Supun la vot acest proiect!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “2000 de focșăneni pleacă”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Schimbați Consiliul de Administrație și 

directorul, care spuneți dumneavoastră că-i liberal, schimbați-i! Noi vă dăm 

împuternicire să-i schimbați!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule, este liberal!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, cei ce nu corespund 

trebuiesc schimbați!” 

 

Se supune la vot proiectul nr. 5 și nu se aprobă cu  10 voturi pentru și 5 

împotrivă din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela Ciocoeaş 

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

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Trecem la proiectul nr. 6! 

Proiect de hotărâre!”   
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Faceți dumneavoastră, PNL-ul către 

noi și noi îl schimbăm!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Dar nu vă trebuie adresă, dacă vreți să 

faceți treabă ascultați ce vă spun eu!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Nu avem mulți 

incompetenți…..da, vă mulțumesc, proiectul nr 6 privind aprobarea….”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este foarte competentă! Firma este 

pe profit!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Și atunci ce faceți cu oamenii ăia pe care 

trebuie să-i despăgubiți?”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “….scoaterii din funcțiune în 

vederea valorificării, și după caz casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

Municipiulu Focșani, initiator Primar Cristi Valentin Misăilă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu mai are rost de proiectul ăsta, 

dacă n-a fost votat celălalt, nu există! Îl retrag!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte de ședință 

proiectele se retrag la începutul ședinței, da?” 

 Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Supun la vot! Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

Se supune la vot proiectul nr. 6 și nu se aprobă cu  10 voturi pentru și 5 abțineri 

din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela Ciocoeaş Corneliu-

Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Dragi cetățeni consilierii 

locali PNL iar s-au opus investițiilor din Municipiul Focșani!  Vă mulțumesc, declar 

ședința închisă!” 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI 

            Ionuț Mersoiu                                                          FOCȘANI,                                                                               

                                                                                Eduard-Marian Corhană 

                                                                              

 

                                          ÎNTOCMIT,  

                                                          Ramona Aurelia Țîru Marinică pg. 1-4                    

                                 Necoară Irina pg. 4-7 

                                     Grozavu Daniela pg. 7-9                              

                                                                    Iulia Cristina Dascălu pg. 9-11  

                                   Trufă Cecilia pg. 12-14 

                                                                    Diana Mocanu pg. 14-17 


