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      R O M Â N I A 

  JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 27.06.2019 

 

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.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide 

şedinţa ordinară din data de 27.06.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului 

Primar nr. Dispoziția nr. 467 din 21 iunie 2019, constatând că în sală sunt prezenţi 

un număr de 20 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită 

condiția art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice, absentând domnul consilier 

Gheoca Corneliu Dumitru. 

La şedinţă participă: 

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

- d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

- d-na Mândru Paula – Inspector Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

- d-nul Dan Grigoraș – director Direcția Relații interne și internaționale;   

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciul Investiții; 

- d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Liviu Marin – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Viorel Juglan– Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate;  

- d-nul Viorel Ciobotaru – Director Clubul Sportiv Municipal 2007;  

- d-na Rodica Constantinescu – inspector, Serviciul Administrație Publică 

Locală;  

- Panțușu Andreea - inspector, Serviciul Administrație Publică Locală;  
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- d-na Andreea Cherciu - șef Serviciul autorizări construcţii; 

- d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Țara Vrancei 

- d-na Ionica Mandea - inspector Serviciul Corpul de control al Primarului; 

- d-na Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corpul de control al Primarului; 

- d-nul George Coban Păduraru– Direcția arhitectului șef;  

- d-na Simona Poiana - inspector Direcția Economică; 

- d-na Micșunica Baciu – șef Serviciul Resurse umane, managementul calității; 

- d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru al 

Consiliului Local;  

- d-na Diana Cotea - șef Biroul Agricultură 

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

proiectelor;  

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani  

- d-nul Mihail Ciobotaru - Director Direcția de Asistență Socială 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciul Proiecte; 

- d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul Juridic 

- d-nul Iulian Alexandru – Inspector Serviciul Impozite și taxe locale 

- d-na Marilena Șerbănuț – Director Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

Secțiunea I - proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ 

al municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de comunicare vizuală; 

                                                               Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 244/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect  pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la 

nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității 

deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 61/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

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

investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a”; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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4. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 341/26.09.2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5.    proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 348/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul 

Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6.  proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 325/29.08.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de 

achiziție publică pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi: str. 

Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia și str. Lunei” cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7.  proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 288/29.10.2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură strada Poligonului” cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8.     proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură strada Ion Basgan” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu 

modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9.     proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții: „Branșament alimentare cu apă, canalizare și 

instalație irigații de incintă, Municipiul Focșani, cartier Mândrești, str. Luceafărului, 

nr. 11”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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10.     proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigații, 

supraveghere video, suprafață de joc, Stadion Mândrești” Municipiul Focșani, județ 

Vrancea;                                                          Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11.      proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 349/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea 

eficienței energetice a imobilului – Cantină școală – în administrarea Colegiului 

Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii 

performanței energetice”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12.     proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2019, a sumei de 91,15 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la 

olimpiadele și concursurile organizate în perioada iunie 2018 – iunie 2019; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13.     proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 57,74 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru derularea proiectului 

educațional „Grădinița de vară – ediția a II-a, 2019”; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14.   proiect de hotărâre privind modificarea poziției 26 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 515/2018 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul 

Focșani, pentru anul școlar 2019-2020; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15.  proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2019; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

local al municipiului Focșani nr. 185/2019 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani; 
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                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18.   proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al municipiului Focșani și Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului 

Focșani;                                                      

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19.  proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al 

municipiului Focșani;                                

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20.    proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 6/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de 

interes local pentrui repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare 

de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2019; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21.    proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către 

Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 27844 mp. ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, 

în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe durata 

realizării investiției; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

„Str. Gheorghe Doja” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9534, 9533, 

8909 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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23.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65503, în suprafață de 888 mp, situat în Focșani,      

T 96, Parcela 5323, 5324, 5325, 5332 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

                                                             Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65470, în suprafață de 8036 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65495, în suprafață de 4320 mp, situat în Focșani,      

T 96, Parcela 5321, 5325, 5327, 5328, 5329, 5332, 5333, 5335 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65466, în suprafață de 1195 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27.      proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65464, în suprafață de 4650 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

28.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65467, în suprafață de 4719 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65513, în suprafață de 2564 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                               Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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30.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65483, în suprafață de 5040 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65479, în suprafață de 16463 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;   

   Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

                              

 

32.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65540, în suprafață de 33843 mp, situat în Focșani, 

T 30, Parcela 1744, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1783, 1790, 1827, 1828, 1833, 

1834, 1835, 1836, 1838, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 

1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 

1871, 1872, 1875, 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1900, 1909, 1911, 

1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65544, în suprafață de 13541 mp, situat în Focșani,      

T 30, Parcela 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

34.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65550, în suprafață de 131 mp, situat în Focșani,      

T 30, Parcela 1842 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

35.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65551, în suprafață de 2712 mp, situat în Focșani,      

T 30, Parcela 1776, 1778, 1779, 1780, 1781 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; 
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                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

36.      proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65555, în suprafață de 3650 mp, situat în Focșani,      

T 30, Parcela 1827, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1903 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37.   proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza-Vodă ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38.    proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 832 mp. situat în Focșani, str. 

Pinului nr. 1-3, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

                                                               Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39.    proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 833 mp. situat în Focșani, str. 

Pinului nr. 5-7, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

40.    proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 1156 mp. situat în Focșani, str. 

Pinului nr. 2-4-6, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani;                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

terenului în suprafață totală de 12054 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, T 

79, Parcele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599, 4601, 4603, aparținând domeniului privat 

al municipiului Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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42.    proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

43.     proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 9/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din 

construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață 

totală de 1629,00 mp. situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T. 80, P. 4628, 

T. 81, P. 4368, pe perioada existenței serviciului public; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

44.    proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Focșani a terenului în suprafață de 422 mp. situat în Focșani, 

T. 202, Parcela 11074, cu destinația de drum acces, în vederea inițierii procedurii de 

alipire cu terenul în suprafață de 2604 mp., având aceeași destinație, situat în 

Focșani, T. 202, Parcela 11075%; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

45.   proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al 

municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 Decembrie 

1918 nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din Mândrești, str. 

Lăcrămioarei; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

46.   proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, 

actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile 

H.C.L. nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează 

locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială; 

     Inițiatori:consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu   

47.     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; 

Inițiatori:consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu   
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48.     proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr 

de 2 (doi) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea 

locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;     

     Inițiatori:consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan   

49.    proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 7, înscrisă în CF 

54684-C1-U14 UAT Focșani către doamna Baciu Mariela; 

                                                            Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

50.    proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 34/203/2012 privind aprobarea 

constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

51.     proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate 

pe domeniul public al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

52.     proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate 

pe domeniul privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

53.   proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe D+P+6E și Grădiniță” – 

ce se va realiza în județul Vrancea, municipiul Focșani, strada Vrancei nr.12, nr. cad. 

61606, suprafața terenului = 4.784,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

54.     proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare 

stradală în Municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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55.    proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2019;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

56.   proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea 

Consiliului local Focșani și acordarea asistenței juridice în dosarul nr. 588/91/2019 

aflat pe rolul Tribunalului Vrancea; 

                                                               Inițiator: consilier local Bîrsan Costel 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Apreciez 

ședința că se poate desfășura, că a fost convocată în termen legal așa cum ne obligă 

legea administrației publice locale. 

 O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare 

din 30 mai. Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate în acel material. ” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot acest proces verbal și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Vă 

mulțumesc pentru majoritate.  

Așa cum ați aflat la ședința de comisii, doamna consilier Balaban Elena, aleasă 

președinte de ședință de către dumneavoastră, astăzi este în imposibilitatea de a-și 

îndeplini atribuțiile de președinte, motiv pentru care a renunțat la acest mandat dat 

de către dumneavoastră și vă rog să faceți propuneri la început de ședință, ca cineva 

să preia conducerea acestei ședințe, doar astăzi, motivat de faptul că expiră mandatul 

de 3 luni și, așa cum ne-am obișnuit în timp, pe ordinea deși este un proiect de 

hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.  

Așadar pentru astăzi, vă rog propuneri”. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Grupul consilierilor PSD îl propune pe 

domnul viceprimar Marius Iorga.” 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Am 

luat act. Alte propuneri? Vă rog domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul consilierilor PNL propune pe 

domnul Ionuț Filimon.” 
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D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Am 

înțeles. Acum știți, că am mai spus-o în timp, excepția de la votul secret este votul 

deschis când este vorba de președinte, în ordinea în care s-au făcut propunerile.  

Se supune la vot propunerea domnului Mersoiu, ca domnul Iorga să fie 

președinte și se votează cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

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

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

Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-

Maria. 

 Se supune la vot a doua propunere a domnului Tănase pentru ca domnul 

Filimon Ionuț să fie președinte și se votează cu 8 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea 

Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-Maria și 

12 abțineri din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

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

Daniel și Gongu Emanuel. 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:   

„Înseamnă că astăzi va fi președinte de ședință, prin voia dumneavoastră, domnul 

consilier Iorga Marius Eusebiu, pe care îl invit la prezidiu. Vă mulțumesc! Astfel 

fiind adoptată hotărârea nr. 275.” 

Președinte de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „În primul rând 

mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de a conduce 

lucrările ședinței de astăzi.  

Doamnelor și domnilor bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară. Stimați 

colegi, aș vrea, înainte să aprobăm ordinea de zi, aș vrea să mă adresez 

dumneavoastră, tuturor colegilor din Consiliul local, și să vă rog ca astăzi să 

încercăm să avem o ședință fără discuții inutile cum s-a întâmplat deseori.  

V-aș ruga foarte mult să vă rezumați la proiectele de hotărâre, să nu mai 

încercăm să facem anumite derapaje.  
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În primul rând că e o ședință care conține peste 60 de proiecte, 68 de proiecte 

în total și cred că este în interesul nostru comun să nu ne prindă nici noaptea dar să 

fim și conciși asupra proiectelor.  

Vă mulțumesc foarte mult.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă rog să acceptați ca să avem pe 

ordinea de zi și propunerea diverse, punctul diverse.” 

Președinte de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Cum să nu. O să 

propun, dumneavoastră hotărâți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bună ziua în primul rând.  

Domnule președinte, dar de când e moda asta ca punctul diverse să fie supus 

la vot?  

Dintotdeauna a fost la ședințele ordinare de sine stătător acest punct.  

De ce trebuie să-l supunem la vot? Focșănenii noștri, cetățenii noștri, cum îi 

mai informăm, dacă nu mai avem acest punct în care ei aflau diverse chestiuni sau 

aflați dumneavoastră ce-i doare pe cetățeni? Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Și eu vă 

mulțumesc. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Vă rog domnule Primar.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc domnule președinte 

de ședință.  

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați, stimați 

invitați ai mass mediei.  

Am de propus un număr de 12 proiecte suplimentare pe ordinea de zi și dați-

mi voie să le dau citire: 

1. Proiect de hotărâre modificarea HCL nr.157/29.05.2012 privind aprobarea 

documentației tehnice faza proiect unic de execuție și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură și sistematizare 

zona strada Cpt.Stoenescu din Municipiul Focșani”, județul Vrancea, cu modificările 

ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare și reabilitare drumuri locale 

în intravilanul Municipiului Focșani”, județul Vrancea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.342/26.09.2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul ”Creșterea performanței energetice a imobilului –Cantină Școală – în 

administrarea Colegiului Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani și lucrări conexe 

realizării îmbunătățirii performanței energetice; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.344/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea 

performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului 

Tehnic ”Gh.Asachi”  Focșani, inclusiv lucrări conexe, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.337/26.09.2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

obiectivul  ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea 

Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, inclusive lucrări conexe, cu 

modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.345/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea 

eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.510/28.11.2017 privind 

aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

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

proiect, pentru obiectivul de investiții :”Creșterea eficienței energetice a blocurilor 

de locuințe din municipiul Focșani”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării HCL nr.6/2017 privind 

cofinanțarea de către Municipiul Focșani, în calitate de partener, prin Serviciul 

Public Local de Asistență Socială Focșani, a proiectului Adăpost de Noapte ”Sfântul 

Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România-filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr.401/2016 privind 

încredințarea în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala 

Vrancea, pe perioada 01.01.2017-31.12.2021 a imobilului – construcție și teren 

afferent, în suprafață de 328,00 mp, situate în Focșani, str.Albinei nr.18, în vedere 

derulării proiectului Adăpost de Noapte ”Sf.Nicolae cel Nou”, pentru oamenii 

străzii; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită de 

către Serviciul Public ”Creșe” din Municipiul Focșani, a imobilului compus din 

construcție cu suprafața de 135 mp și teren aferent, în suprafață de 215,00 mp, situat 

în Focșani , str.Albinei nr.18, județul Vrancea, pe perioada existenței serviciului 

public; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.419/2018 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției propunse a fi realizată prin proiect 

pentru obiectivul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii 

educaționale a grădiniței cu Program Prelungit nr.16”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.338/2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției propunse a fi realizată prin proiect 

pentru obiectivul privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului 

Economic ”Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor  conexe”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Permiteți domnule președinte. 

Mulțumesc. Noi am convenit la începutul acestei legislaturi ca proiectele pe ordinea 

de zi să nu mai fie aduse pe ultima sută de metri.  

De asemenea, vă rog frumos să nu mă întrerupeți, de asemenea, am convenit 

ca răspunsurile la interpelări să fie date consilierilor în timp de cinci zile. 

Am făcut aceste mențiuni de atâtea ori, ne-am lovit de ele și tot continuați să 

le aduceți pe ultima sută de metri.  

12 proiecte aduse pe ultima sută, în ideea în care nu le putem studia și nu ne 

putem da cu părerea pe ele, mi se pare cel puțin nelalocul lui.  

Eu personal mă voi abține la toate aceste proiecte și vă rog frumos, dacă în 25 

de zile nu se pot aduce la ședință în mapă toate proiectele, în 25 de zile, înseamnă că 

e vorba de incompetență undeva.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Da. Vă 

mulțumesc foarte mult domnule consilier.  

În primul rând v-aș ruga să aprobăm proiectele supuse spre atenția 

dumneavoastră de către Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin 

Misăilă.” 

Se supune la vot și cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

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

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

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea 

următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și 

Dimitriu Ana-Maria, proiectele au fost incluse pe ordinea de zi. 
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Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Acum v-aș supune 

atenției problema pe care a pus-o domnul consilier și anume, aș dori să trecem la vot 

pentru capitolul Diverse.  

Cine este pentru?  

Împotrivă?  

Abțineri?  

Cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, 

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

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

Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor consilieri 

locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina 

Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-Maria, 

propunerea nu se aprobă. 

Vă mulțumesc foarte mult. ” 

Se supune la vot ordinea de zi în această formă și se aprobă cu 12 voturi pentru 

din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, 

Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu 

Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Bîrsan 

Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-Maria. 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă repet, fiți 

foarte atenți, ochi și urechi la mine, pentru că nu o să mai vorbesc a doua oară. Am 

supus la vot, nu mai comentăm gratuit.  

Știu că vă place scandalul. Deci fiți foarte atenți, ochi și urechi la mine, eu voi 

supune la vot și dumneavoastră nu veți vota și vă veți pierde acest drept.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte de ședință, vreau să 

vă spun ceva... 

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

însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ al municipiului Focșani care 

va fi folosit în toate formele de comunicare vizuală; 

                                                          Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte de ședință sunteți 

singur în sala asta? 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Domnul Filimon 

Ionuț vă rog la obiect.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Vă mulțumesc. Așa cum am spus și în 

ședința de comisie, cineva a muncit la acest logo. 

Mi-aș dori să-l cunoaștem și noi, din păcate a fost reprezentat de către tatăl 

dânsului. 

Domnule președinte, acum nu știu câți dintre dumneavoastră, cu siguranță noi 

am vorbit pe marginea acestui logo în ședința de comisii, vă spun sincer, cred că nu 

este așa un logo foarte reușit, pentru ce ne-am dorit noi.  

Nu sunt eu în măsură să zic lucrul acesta, totuși este un logo și ar trebui să ne 

aplecăm mai mult pe partea asta de imagine.”  

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc 

domnule consilier pentru părerea dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule președinte. Nici 

grupul consilierilor PSD nu este încântat de acest logo și o să ne abținem de la a vota 

acest propiect. ” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Dacă mai sunt 

discuții. Vă rog doamna consilier.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte. Vroiam, pentru că văd că nu ne dați voie, să vorbim. Noi suntem ochi și 

urechi dar nu la dumneavoastră...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă rog la subiect, 

proiectul numărul 1.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „La subiect. O să vă rog să ne 

dați voie să discutăm la diverse, că dumneavoastră, știți foarte bine, ați încălcat 

statutul aleșilor locali....” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Proiectul nr. 1. 

Cine este pentru?...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră sunteți președinte sau 

sunteți o persoană venită acolo ca un tonomat? Sunteți tonomat?  

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „V-am spus, vobim 

la subiect...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunteți tonomat?” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vorbim la 

subiect...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Dacă nu ați 

observat, nici măcar nu v-am cronometrat.  

Am zis să fie o ședință și v-am zis să fiți înțelegători. Puțină seriozitate și 

solemnitate.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte,   dacă-

mi dați voie să-mi termin ideea.  

Noi vă dăm voie să vorbiți, cum dumneavoastră fiind președinte de ședință, 

noi vă dăm voie să vorbiți pentru că sunteți președinte de ședință și tototdată sunteți 

colegul nostru, consilier și ar trebui și dumneavoastră să respectați fiecare consilier 

la dreptul la replică.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: Este prima oară 

când fac acest lucru, votul pentru primul proiect, prima și  ultima oară când repet 

votul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră ne ameninți pe noi? Dar 

cine ești dumneata să ne ameninți pe noi?” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Nu am amenințat 

pe nimeni...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Joci rolul unui impiegat de mișcare, ca 

în gară și ne anunți când trece trenul.”  

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „V-am 

atenționat...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu mai atenționați și nu mai amenințați 

că nu aveți de ce…” 

Se supune la vot proiectul de hotărăre nr. 1 și cu unanimitate de voturi 

abțineri acest proiect nu a fost validat. 

Se prezintă punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 244/2019 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  pentru 

proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului 

Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu 

transportul public, cu bicicleta și pietonale”; 

                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Dacă sunt 

discuții. Vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Vreau să pun întrebarea, pe care vroiam să o 

pun și înainte. Oricum am ridicat mâna și la discuțiile colegilor mei.  

O întrebare, și dumneavoastră răspundeți cu da sau nu.  

Dacă am să transmit ceva domnului Primar sau altcuiva de aici și nu există 

punctul diverse trebuie să iau o audiență la domnul Primar ca să transmit ceea ce am 

de transmis?” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Cred că glumiți. 

Cu toate că nu are nicio legătură cu proiectul, trebuie să vă spun, sincer, că nu 

mă așteptam la așa ceva de la dumneavoastră, să puneți o astfel de întrebare. Sunteți 

consilier local și știți foarte bine că aveți acces. 

Oricând Primarul Municipiului Focșani vă primește, la fel ca dumnealui, și 

aparatul de lucru al Primăriei Municipiului Focșani.”  

Domnul consilier Dan Buzoi: „Corect. Niciodată nu am contestat lucrul 

acesta. Pe cuvânt dacă îl contest...”  

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Eu știu că știți ce 

aveți de făcut în cazul în care aveți de întrebat ceva.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Eu știam că la diverse se discută probleme pe 

care le-am văzut în oraș...”  
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Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „S-a votat punctul 

diverse. Îmi pare rău. Poate data viitoare.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Adică se poate pune sau nu în funcție...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte vă faceți de râs în 

continuare în fata cetățenilor Municipiului Focșani...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Domnule Tănase 

nu v-am dat cuvântul. 

Dacă nu sunt alte discuții legate de proiect supunem la vot. Vă rog domnule 

consilier. Nu v-am văzut, îmi cer scuze.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Domnule președinte, ați 

început rău. Eu zic să fiți mai temperat și să nu faceți confuzie cu impiegatul de 

mișcare. Referitor la acest proiect, am mai spus-o în diferite ocazii și în diferite 

ședințe. După părerea mea, este cel mai rău lucru care se poate întâmpla Focșaniului.  

În momentul în care acest proiect va fi implementat, vor dispărea circa 1000 

de locuri de parcare. De pe Cuza Vodă, Bucegi, Longinescu și vor fi două sensuri 

unice mari în Focșani.  

Și am mai întrebat și nu s-a dat niciun răspuns, a spus domnul Primar că e 

secret. În cazul în care se închide Piața Unirii, datorită unui eveniment, având două 

sensuri de circulație, pe unde va fi deviată circulația de pe Bd. Unirii? Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc 

domnule consilier. Eu nu cred că e vreun secret din partea Primăriei, nu cred că 

domnul Primar a spus așa ceva, iar proiectul ăsta trebuia să-l analizați în profunzime, 

să vedeți că este benefic orașului Focșani.  

Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, supun la vot. Vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, am impresia că 

dumneavoastră ați primit un regulament ca să vorbiți singur. Deci noi aici, suntem 

într-o dezbatere...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Aveți ceva legat 

de proiectul nr. 2?” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Da am. Dar, lăsati-mă să vorbesc. 

Ședința Consiliului local este o dezbatere publică, pe problemele și proiectele 

Municipiului Focșani și interesează focșănenii. 

Dumneavoastră cum adică veniți așa, ca un dictator, gata, spuneți, nu spuneți, 

la revedere. De aia ați luat 21%. Ca să înțelegeți, și o să luați și mai puțin...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Ședința este o 

ședință publică nu o dezbatere...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vreau să vă spun referitor la acest 

proiect...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Nu știu ce vreți, 

dar la comisie ați tăcut mâlc...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu mă lăsați să vorbesc?” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Acum spuneți să tac, acum că nu am 

vorbit. De ce sunteți așa gălăgioși? Nu înțeleg. Dumneavoastră când vorbiți eu nu 

zic nimic.  

Deci, referitor la acest proiect, mie mi se pare un proiect neadaptat 

Municipiului Focșani. În primul rând se urmărește ca să se transporte prin 

intermediul transportului public, peste 20.000 de cetățeni.  

Păi dumneavoastră gândiți-vă, că astăzi nici măcar 10.000 de oameni nu 

circulă prin oraș cu transportul public. Asta e cum e în poveștile alea, niște himere.  

De unde scoateți dumneavoastră 20 de mii și ceva de călători? Eu știu că nu 

vă interesează. Ăsta e un proiect așa băgat, ca să ziceți că faceți ceva.  

Nu o să faceți nimic pentru că e o prostie. Nu este adaptat la necesitățile 

Municpiului Focșani.  

Trebuie să fie un proiect adaptat Municipiului Focșani. Da?..” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumim foarte 

mult pentru părerile dumneavoastră. Dacă nu mai sunt alte păreri, vă supun la vot 

proiectul.” 
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Se supune la vot proiectul nr. 2 și cu 12 voturi pentru din partea domnilor 

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

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și 

Dimitriu Ana-Maria, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 276 

Se prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 61/2018 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

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

prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a”; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Dacă sunt 

discuții. Vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Referitor la acest proiect am fost foarte 

curios și m-am uitat în devizul de lucrări.  

Deci pentru fiecare bloc în parte, aici e vorba de 9 blocuri, un deviz de îți sare 

basca. Uitați ce spune aici: amenajări pentru protecția mediului 2600 de lei, ce 

protecție a mediului se face pentru anvelopare? Certificat pentru performanță 

energetică și audit 32725 lei, audit energetic 16000 lei, certificat de performanță 

16000 lei, temă de proiectare, uitați într-un deviz, costă tema de proiectare 1000 lei, 

studiu de fezabilitate, studiile astea, tare îi sunt dragi domnului primar, și văd că 

undeva costa vreo 524 milionae de lei vechi, verificare tehnică de calitate a 

proiectului 16000 lei.  

Păi oameni buni, asta se numește viză MLPAT. Păi viză MLPAT pentru un 

bloc de locuințe care se construiește, dar la zero, nu pentru anveloparea lui, costă 

undeva până în 5000 lei. Și la noi costă 16000 lei pentru anveloparea unui bloc. 

Consultanță 133000 lei, adică un miliard trei sute trizeci milioane consultanță. Da?  

Mai am aici, uitați o ciudățenie, domnule vice, montaj utilaje echipamente 

tehnologice și funcționale 77000 lei, utilaje echipamente tehnologice și funcționale 

care necesită montaj 285000 lei. Adică schimbăm un cuvânt în frază și mai punem 

acolo două miliarde, trei.  
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Deci vă mai citesc odată, montaj utilaje echipamente tehnologice și 

funcționale 77000 lei, utilaje echipamente tehnologice și funcționale care necesită 

montaj 285.000 lei. Domnul viceprimar?...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Ați terminat?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu n-am terminat. Vă întreb pe 

dumneavoastră. Pe dumneavoastră nu vă interesează? Organizare de șantier 158 

milioane. Ce constă organizarea de șantier de atîția bani?” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc 

domnule consilier. Este foarte clar pentru cei care cunosc. Nu vă pricepeți la 

construcții și vă dați doar cu părerea...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule viceprimar, vă garantez, dăm 

extemporal amândoi și vă arăt că mă pricep mai mult decât dumneavoastră și mă 

pricep foarte bine.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Eu nu contest 

lucrul acesta, dar am încredere în specialiștii care au lucrat la proiectul acesta.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Domnule viceprimar aici este vorba că ați 

schimbat un cuvânt într-o frază și ați mai pus 3 miliarde...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc, 

dar timpul dumneavoastră a expirat...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „A expirat. Și banii ăștia risipiți? Se bate 

joc de banul focșăneanului....” 

Se supune la vot proiectul nr. 3 și cu 12 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 neparticipări 

din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon 

Ionuț și Dimitriu Ana-Maria, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 277. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, haideți să vă mai spun că mai 

aveam dreptul. Știți cât costă publicitatea? 36000 lei, domnule viceprimar. Ce 

publicitate faceți de 360 milioane pentru anveloparea blocurilor?...” 
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Se prezintă punctul nr. 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. nr. 341/26.09.2017 privind aprobarea documentațiilor 

tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea 

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul cosilier Costel Bîrsan: „Dacă tot nu mă pricep domnule viceprimar, 

vreau să întreb și eu și vreau să primesc răspuns.  

Cât este durata de viață a acestei investiții? Undeva spune că amortizarea va 

fi în 20 de ani. Deci noi investim o grămadă de bani, ca în 20 de ani să se amortizeze, 

adică să fim pe zero. De abia atunci să începem să câștigăm. Păi în acești 20 de ani 

nu se mai fac lucrări de întreținere? Cât vor fi costurile, unde vor duce asemenea 

costuri în 20 de ani? Garanția văd că scrie aici 5 ani. Păi dacă numai 5 ani și în 20 

ani se face amortizarea, explicați-mi și mie vă rog frumos, unde este eficiența? 

Conform acestui proiect nu este deloc. ” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumim 

frumos. Dacă mai sunt discuții.” 

Nu sunt alte discuții și se supune la vot proiectul nr. 4 și cu 19 voturi pentru 

și o abținere a domnului consilier Bîrsan Costel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 278. 

Se prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. nr. 348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice 

a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 20 de voturi pentru proiectul nr. 5 se 

aprobă devenind hotărârea nr. 279. 

Se prezintă  punctul 6 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. nr. 325/29.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru Sahia, 

Fund. Alexandru Sahia și str. Lunei” cu modificările ulterioare. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 20 de voturi pentru proiectul nr. 6 se 

aprobă devenind hotărârea nr. 280. 

Se prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 288/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada 

Poligonului” cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 20 de voturi pentru proiectul nr. 7 se 

aprobă devenind hotărârea nr.  281. 

Se prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Ion 

Basgan” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 20 de voturi pentru proiectul nr. 8 se 

aprobă devenind hotărârea nr. 282. 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții: „Branșament alimentare cu apă, canalizare și instalație irigații de 

incintă, Municipiul Focșani, cartier Mândrești, str. Luceafărului, nr. 11”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Să vă mai dau un exemplu 

pentru bătaia de joc din banul public, domnule viceprimar...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Referitor la 

proiect vă rog...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da referitor la proiect. Se bate joc de banul 

public... 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „De ce? Că facem 

branșamente cu apă, canalizare?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci, acest branșament costă aici 23480 

lei și are lungime de 6,90 m alimentare cu apă și 5 metri canalizare. Deci aceste două 

țevi costă la Dedeman, una 103 lei cealaltă 51,2 lei. Aceste două conducte. Mai intră 
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acolo avize, 1100 lei, săpătură manoperă astupare șanț 1500 lei, 400 lei este 

proiectul, 1000 lei materialele de instalații, 250 lei nisipul, 1500 lei manopera. Deci, 

face 5750 lei această lucrare și dumneavoastră o scrieți aici și ne-o aduceți nouă să 

o votăm 23480 lei, domnule...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Da. Timpul 

dumneavoastră a expirat și mă forțați să vă spun din nou că nu vă pricepeți absolut 

deloc la construcții.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Marius Iorga bateți câmpii 

domnule...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Aveți impresia că 

țevile alea le aruncați dumneavoastră din mașină...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bateți câmpii domnule, habar nu aveți ce 

vorbiți...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumesc, 

sunteți un drăguț.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Marius Iorga bateți câmpii, mă 

pricep foarte bine la astea. Și așa a ieșit devizul 5750 lei și dumneavoastră îl puneți 

la 23 mii lei. Bătaie de joc din banii publici...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Timpul 

dumneavoastră a expirat. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bătaie de joc domnule. Câinii latră ursul 

merge...” 

Se supune la vot proiectul nr. 9 și cu 20 de voturi pentru proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 283. 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Cetățenii din 

Mândrești vă mulțumesc.” 

Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte. După cum știm, avem stadionul din Cartierul Obor în Focșani pe care 

într-adevăr s-ar putea desfășura o serie de competiții sportive.  
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Știu foarte bine că acum e în administrarea Consiliului Județean, bani, evident 

pe care acest stadion nu îi primește ca fonduri pentru a fi reabilitat...” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Vorbim despre 

stadionul din Mîndrești”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă mă ascultați până la 

capăt, sunt pe timpul meu, și vă mulțumesc. În același timp la Mândrești sunt 

curioasă, spune că în 18 luni se va finaliza această mare investiție pe 62 miliarde de 

lei.  

Dacă dumneavoastră vă imaginați că o să duceți la bun sfârșit și că acolo, într-

adevăr se vor organiza competiții de nivel național, internațional, eu cred că o să ne 

înșelăm. Dar, spor la lucru vă doresc și trebuie să știe focșănenii unde se duc niște 

zeci de miliarde de lei în condițiile în care în orașul Focșani, știm foarte bine, că s-a 

militat pentru fonduri alocate acestor stadionae atât cel din Sud cât și cel din Obor. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Aș vrea să 

reamintesc colegilor din Consiliul Local că acum vreo doi ani de zile ne criticați că 

nu facem nimic cu acel stadion. Uitați că, împotriva voinței dumneavoastră facem 

ceva pentru focșăneni. Mulțumesc foarte mult.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da domnule președinte, vă criticam că 

nu făceați nimic, dar banii pe care îi băgați acum, eu aș vrea să-l întreb pe domnul 

Primar, dacă acest stadion va participa anul viitor la campionatul european, la câți 

bani se bagă. 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „El nu va participa, 

vor participa alții.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt curios, că sunt bani foarte mulți. 

Eram curios. 62 miliarde pentru un stadion care ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Poftim? Așa ați plătit dumneavoastră? 

Domnule Mersoiu...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnule 

consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu am plătit 14 miliarde? Sunteți greșit 

informat. Haideți să vorbim la subiect.” 
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Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Haideți să revenim 

la subiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Auziți... în 30 de ani ați făcut paranghelii 

de miliarde. De alea de ce nu vorbiți?” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnule 

consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ați băgat mâna...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnule 

consilier... vă rog să vă retrageți cuvintele.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ce cuvinte? Dar ce... am spus vreo 

minciună?” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Ați spus niște 

minciuni grosolane...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Care-s acelea?” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Faceți niște acuzații 

mizerabile...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”De paranghelii. Nu este adevărat că s-

au făcut paranghelii pe bani publici? Vă rog, spuneți, nu este adevărat că s-au făcut 

paranghelii pe bani publici? Dar toți focșănenii știu.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Focșănenii și 

mândreștenii vor avea acest stadion și ne vom mândri cu el.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Foarte bine, să-l aibă, dar... să vedem cu 

investiția asta.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Timpul 

dumneavoastră a expirat. O să-mi permit să-i dau cuvântul domnului Primar Cristi 

Valentin Misăilă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Cedez cuvântul...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnul Primar, ca 

de obicei un senior, un domn. Cedează în fața dumneavoastră. Vă rog, domnule 

consilier Bîrsan, aveți cuvântul, sunteți pe timpul dumneavoastră, vă rog frumos. 

Sunteți pe timpul dumneavoastră, noi așteptăm un minut. Vreți să ne spuneți ceva, 

ne spuneți... domnule, eu v-am dat cuvântul. Eu vorbesc serios, eu dau cuvântul cui 

cred de cuviință. Nu domnule, facem... sunteți pe timpul dumneavoastră, așteptăm 
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un minut. Aveți să ne spuneți ceva... nu dumneavoastră hotărâți. De asta există un 

președinte de ședință... eu hotărăsc. Mai aveți jumătate de minut.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Președintele de ședință nu e dictator. 

Deci ești un coleg alături de noi și cu asta basta nu esti nici dictator, nici... hotărăști, 

ce hotărăști...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Doamne ferește. 

Cine a zis dictator? Nu.. pentru a menține o ședință în limitele legale, de asta sunt... 

mă amenințați sau ce să înțeleg? De asta ați vrut un minut? Să mă amenințați? Eu nu 

pot decât să vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Haideți să discutăm despre banii publici, 

domnule viceprimar, că așa vreți...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Da, timpul 

domnului Bîrsan a expirat. Domnule Primar, aveți cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Da, vă mulțumesc că... 

doamnelor și domnilor consilieri, este singurul stadion pe care Primăria 

Municipiului Focșani îl are efectiv în proprietate și în administrare. Stadioanele de 

care vorbeați mai devreme, știți foarte bine, sunt doar în administrarea noastră, dar 

sunt în proprietatea Consiliului Județean, iar domnul Președinte a făcut eforturi 

deosebite ca aceste două stadioane să intre pe lista de investiții a Companiei 

Naționale de Investiții. Deja se lucrează la proiectare de către această companie. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, dacă 

nu știați... nu, am vorbit despre Consiliul Județean.  

În ceea ce privește această investiție, ca de fapt toate proiectele pe care le-am 

supus aprobării dumneavoastră, de fapt toți indicatorii tehnico-economici nu sunt 

scoși din burtă, domnilor consilieri. Sunt semnați, asumați și puși pe hârtie, în urma 

unor calcule făcute conform stasurilor și conform tuturor cerințelor impuse de legile 

în vigoare de către specialiști. Eu înțeleg că românul se pricepe la toate și la fotbal, 

și la politică, și la construcții și peste tot... dar se pricepe doar să-și dea cu părerea, 

dar punctul de vedere avizat nu poate fi contestat. Dacă aveți alte variante au dacă 

dumneavoastră aveți un deviz mai mic, de aceea se organizează licitație, de aceea ce 

organizează SICAP, de aceea firmele pot veni cu orice fel de ofertă, numai că trebuie 

să spunem că ținem și la calitate.  

Iar în ceea ce privește acest stadion, nu este vorba doar de suprafață de joc, 

pur și simplu. Dacă ați citit cu atenție să vedeți câte anexe conține acest stadion și ce 

dotări va avea acest stadion, cred eu că o să vă recalculați concluziile. Păi, avem o 

dată grupuri... avem 2 grupuri sanitare, avem vestiarele pentru... așa cum vrem să le 
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omologăm ”Fifa”... chiar dacă nu se va juca, domnule consilier, campionatul 

european din 2020 pe el. Nu vreau așa ceva. Dar vă aduc la cunoștință, dragi 

focșăneni, că noi dorim ca echipa noastră de fotbal să evolueze bine să se califice 

cel puțin în liga a doua. Pentru a se califica în liga a doua are nevoie la un moment 

dat de un stadion. În perspectiva intrării în renovare a celor două stadioane din 

Municipiul Focșani care, repet, sunt în proprietatea Consiliului Județean și în 

administrarea Municipiului Focșani, trebuie să ne asigurăm o suprafață de joc unde 

să putem să se desfășoare toate competițiile sportive ale echipelor noastre, atât de 

senior, cât și de juniori. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumesc, 

domnule Primar. Dacă mai sunt discuții...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, vă rog să-mi dați 

cuvântul...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnul Filimon 

Ionuț a ridicat mâna înaintea dumneavoastră.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: ”Mulțumesc frumos. Domnule Primar, 

care credeți că ar fi termenul de execuție al acestui proiect?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Este trecut în proiect 18 luni, așa 

cum a stabilit proiectantul care a întocmit documentația la faza DALI.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: ”Și dumneavoastră sunteți conștient că de 

fiecare dată când s-a început o lucrare, o investiței s-au tergiversat, s-au dus sau iar 

s-au prelungit termenele cu 2-3 luni, 6 luni și așa mai departe. Mi-aș dori să fie în 

termenul în care... vă mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Și eu îmi doresc foarte mult. Să 

știți că nu depinde numai de noi. Constructorii au și ei impedimentele lor. Mai mult 

decât atât, știți foarte bine că au fost atâtea intemperii și a fost nevoie să întrerupem 

de foarte multe ori lucrările tocmai din cauza căderilor de precipitații, din cauza altor 

fenomene meteo. Și de fiecare dată, bineînțeles, mai luăm în calcul și zilele de 

sărbători legale și așa mai departe. Chiar credeți-ne pe cuvânt că am monitorizat 

toate aceste lucrări și termenul real de realizare a lucrării a fost respectat întocmai. 

Doar că au fost acele perioade de întrerupere care au fost consemnate în documentele 

oficiale. Toate aceste proiecte, mai ales cele care sunt pe fonduri europene, dragi 

consilieri, sunt verificate și paraverificate. Și nu cred eu că ar fi cineva nebun să pună 

niște prețuri unflate pentru că nimeni nu acceptă așa ceva. Astăzi am avut o vizită în 

teren pentru încă două cereri de finanțare care sunt pe fază de a fi finalizate și 

urmează să semnăm contractele de finanțare pentru niște proiecte pe care 
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dumneavoastră o să le... le-ați votat și vă mulțumesc că le-ați votat, dar ați spus 

uneori că sunt bune, că nu sunt bune... iată că au venit cei de la Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud-Est Brăila împreună cu specialiști din domeniu și au spus că sunt 

foarte bune. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Vă mulțumesc, 

domnule Primar. Domnul consilier Buzoi.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Dumneavoastră nu 

mai aveți timp, domnule consilier Buzoi vă rog... la proiectul ăsta.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Voiam să mă leg de proiectul acesta. E foarte 

bun proiectul, nu am nimic de reproșat, ținând cont că acolo se vor monta și camere 

de luat vederi, așa am sesizat din proiect, voiam să mă leg de acest lucru și voiam să 

rog pe domnul Primar, așa cum... deci neexistând diverse, mă leg de proiectul 

Mândrești... așa cum a făcut data trecută când v-am arătat niște probleme de acolo 

din Mândrești, voiam să vă rog dacă se poate să montați camere de luat vederi la cele 

două intrări care sunt dinspre drumul de Răstoaca pentru că iarăși sunt aceleași 

probleme pe care vi le-am prezentat data trecută. Saci cu gunoaie sau câini dați 

drumul din mașini. Ar fi o supraveghere și o siguranță mai bună pentru cetățenii de 

acolo. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Da vă mulțumesc. Trebuie să vă 

amintesc faptul că acest proiect de care se văita mai devreme colegul dumneavoastră 

că nu are eficiență nu se referă doar la piste de bicicletă și la celelalte chestiuni, se 

referă la multe lucruri importante, inclusiv la managementul traficului. Deci avem 

un proiect care se numește managementul traficului care prevede printre altele și 

dotarea tuturor intrărilor și ieșirilor din Municipiul Focșani cu camere de 

supraveghere video, pe lângă faptul că vor fi dotate toate intersecțiile cu camere de 

supraveghere video și cu senzori pentru a stabili exact valorile de trafic și a acorda 

undă verde atunci când este cazul. Vă mulțumesc. Deci vom avea și acolo, printr-un 

proiect cu fonduri europene.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Vă mulțumesc, 

domnule Primar.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, vă rog să-mi dați 

cuvântul. Nu discutăm...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnule 

consilier... vreau să vă dovedesc că sunt înțelegător și chiar nu vreau să facem un 
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scandal astăzi, dar din nou vă rog, la subiect, fără jigniri ca până acum. Aveți 

cuvântul.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dar lăsați-mă să vorbesc și nu se întâmplă 

nimic, doar nu e mare brânză. Deci repet ceea ce mai spus un pic mai înainte. E 

vorba de nouă și zece, ambele proiecte și mă mir de ce nu au fost contopite într-un 

singur proiect... și răspunsul tot eu mi-l dau că dumneavoastră nu vreți să mi-l dați. 

Pentru această sumă care este de 4 ori mai mare, oameni buni, nu vreau să aduc 

acuze gratuite. Deci materialele la acest proiect de 23 de mii de lei nu costă mai mult 

de o mie de lei... ce Dumnezeu la prețul de magazin, de Dedeman. Și dumnevoastră 

îmi spuneți că e corect la 23.000 lei?! Asta vreau să subliniez.... e ceva în neregulă.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Domnule consilier 

discutăm oportunitatea proiectelor. Proiectele acestea au fost elaborate de niște 

specialiști. Nu vreau să vă dau lecție la ora asta...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Ia dați-mi domnule, ia uimește-mă, dați-

mi lecții.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Prin ceea ce spuneți 

dumneavoastră... mă uit în sală și-mi jigniți colegii din cadrul Primăriei Municipiului 

Focșani din aparatul de lucuru. Da, faceți niște acuze grave.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Da? Domnule, le mai fac o dată dacă n-ați 

înțeles bine. Deci e vorba de bani, banii cetățenilor.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Nu le mai faceți. 

V-a expirat timpul. Dacă mai sunt alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10, și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 284. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

11 al ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului – Cantină școală 

– în administrarea Colegiului Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări 

conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”, Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții.. domnul consilier Bîrsan 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Am citit cu atenție proiectul, 

dar nu am văzut pe nicăieri nici măcar în raport ce suprafață la sol are această cantină 

și eventual câte etaje, dacă are... de asemenea, în câți ani se amortizează investiția? 
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Că e lucru important având în vedere că suma e destul de consistentă. Dacă puteți 

să-mi dați un răspuns... mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Am notat acest 

lucru și veți primi în scris toate informațiile pe care le-ați solicitat. Vă mulțumesc 

frumos. Dacă mai sunt discuții... n-am observat domnule Primar, vă rog frumos. Îmi 

cer scuze, domnule Primar, poftiți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Vă mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Stimați colegi, acest proiect de hătărâre vine să modifice un 

proiect de hotărâre pe care l-ați votat în 2017 unde au fost prezentate toate detaliile 

tehnice. Verificați proiectul în 2017 și o să vedeți toate detaliile acolo. Punct. În ceea 

ce privește perioada de amortizare, este o perioadă standard, domnule consilier, 

conform legii contabilității. Orice clădire are o perioadă de amortizare. Deci nu 

putem să ne raportăm la perioada de amortizare....” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Așteptați să termine 

domnul Primar și vă dau cuvântul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Da domnule, orice investiție într-

o clădire, duce la mărirea valorii clădirii respective și se recalculează perioada de 

amortizare. Sunt niște reguli de contabilitate, dar nu puteți să faceți și gaze și aviație 

și contabilitate... da? Vă mulțumesc. A nu confunda perioada de garanție a lucrărilor 

cu perioada de amortizare a lucrărilor. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar, în proiectul trecut...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Nu v-am dat 

cuvântul... vreți să mai vorbiți?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Da, mulțumesc. În proiectul trecut a fost 

trecut deja o perioadă de amortizare de 20 de ani. Acolo cum a fost posibil? Și nu 

fac confuzie între garanție și perioada de amortizare. Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumim. Dacă 

mai sunt și alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11, și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 285. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

12 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 91,15 mii lei pentru 

premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au 
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obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile organizate în perioada 

iunie 2018 – iunie 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... da poftiți, domnule Petruț. 

Domnul consilier Mihai Petruț: ”Aș dori să fac un amendament la acest 

proiect din cauza interpretării greșite a unor rezultate care au fost trecute la etapa 

națională, dar ele au fost de fapt obținute la etapa de zonă. Ar trebui să fie retrași de 

pe lista de premiere următorii sportivi și antrenori, elevi Cocu Mihăiță, Dobrea Luca, 

Dorobăț Alex, Șonțu Alex, Trestianu Dragoș, Diță Luca, Șerbu David, Cheptea 

David, Lățcan Luca, Cristea Tiberius, Sandu Eduard, Manole Nicolae, Crăciun 

Horațiu, Nichițelea Florin, Cabalortă Dragoș, Postelnicu Alexandru, Șeitan Răzvan, 

Istrate Teodoriu, Ghirghiță Răzvan, Iorga Gabriel, Boghian Răzvan, Duțulescu 

Eduard, Ionel Ovidiu, Mihailovici Menad, Bîrla Alexandru, Bucerzan Marius, 

Bărdan Andrei și profesori Tucan Lucian și Cătălin. Mulțumesc. De asemenea, aș 

dori să menționez că nu particip la vot la acest proiect.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumim 

domnule consilier Mihai. Dacă mai sunt și alte discuții? Doamna consilier Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule 

președinte. Aș dori să întreb pe domnul consilier Mihai Petruț care este motivul 

pentru care sunt retrași, dacă puteți să dați mai multe detalii... păi care este motivul? 

O greșeală să înțeleg...” 

Domnul consilier Mihai Petruț: ”Sunt 2 echipe, echipa de handbal juniori 2 

și echipa de baschet juniori 3 care au obținut rezultatele astea la etapa de zonă nu la 

etapa finală.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Aaa și au fost incluși în mod 

automat.” 

Domnul consilier Mihai Petruț: ”Exact.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Am înțeles. Mulțumesc 

frumos.” 

Domnul consilier Mihai Petruț: ”Pentru că sunt premiate doar rezultatele de 

la fazele naționale și internaționale.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Vă mulțumesc 

foarte mult. Înainte de toate aș dori să menționez că eu n-o să particip la vot. Nu, nu 

joc handbal. Dacă doriți neapărat să știți... fiul meu a participat la olimpiadă, a luat 

locul I pentru asta a mers în Statele Unite. Vă mulțumesc foarte mult.”  
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Amendamentului domnului consilier Mihai Petruț se aprobă cu 18 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, 

Gongu Emanuel, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Daniel și 2 neparticipări la vot 

din partea următorilor domni consilieri Mihai Petruț și Iorga Marius Eusebiu. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12, și se aprobă cu 18 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bîrsan Costel, Bojoaică Valerica, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, 

Gongu Emanuel, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Tănase Neculai și Ungureanu Danielși 2 neparticipări la vot 

din partea următorilor domni consilieri Mihai Petruț și Iorga Marius Eusebiu 

devenind hotărârea nr. 286. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

13 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 57,74 

mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru derularea 

proiectului educațional „Grădinița de vară – ediția a II-a, 2019”; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... doamna consilier Dimitriu, vă rog. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Este un lucru bun că se întâmplă această... vine în beneficiul părinților, 

practic și la a doua ediție, să fie la cât mai multe ediții. În schimb, nu știu dacă în 

sală, pentru că noi nu mai facem parte din consiliile de administrație în ceea ce 

privește unitățile de învățământ și aș vrea să știu dacă domnul director, doamna 

director este prezent de la Grădinița cu program prelungit nr. 1. Și o să vă spun și de 

ce... este un regulament intern, probabil în consiliile de administrație evident s-a 

votat acest lucru și mi-aș dori poate din colegii care fac parte că ne înlocuiesc pe noi 

cei din grupul Partidului Național Liberal, știu că mergeți la foarte multe consilii de 

administrație, de altfel, sunt curioasă dacă ați fost aici și știți că este afișat 

regulamentul intern, programul gradinița de vară 2018-2019 și sună așa... stimați 

părinți, unul dintre puncte... achitarea în avans a contribuției de hrană pentru toată 

luna iulie prin programul de încasări afișat la administrație, în caz contrat copilul va 

fi scos din program. Ok, de acord. În cazul în care copilul lipsește, nu se restituie 

suma achitată pentru zilele în care acesta absentează. Nerespectarea acestor măsuri 

de ordine interioară atrage după sine excluderea copilului din programul Grădinița 

de vară. Este posibil copilul să se poată îmbolnăvi, copilul să poată lipsi din motive 
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obiective, dacă părintele a plătit în avans banii pentru hrana copilului, este normal 

ca acesta să beneficieze la revenirea ulterioară în acest program de grădiniță de vară 

și aș vrea cineva să dea explicații pentru acest lucru. Mulțumesc frumos.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Da, sincer nu am 

știut de acest lucru. O să îmi notez și cu siguranță chiar mâine o să vedem ce s-a 

întâmplat acolo. Chiar nu știa, sincer... dacă mai sunt...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Nu știți dumneavoastră, dar asta 

nu îmseamnă că nu știu eu, domnul vice...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Da, vă rog domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „În ceea ce privește tariful de 7 

lei de zi pentru hrană este tariful normal care se plătește în mod obișnuit de către 

părinții care-și duc copiii la program... da normal, am înțeles. 7 lei pe zi se plătește. 

Dacă copilul s-a îmbolnăvit își primește banii înapoi părintele.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vreți să vă arăt ce s-a afișat 

la Gradinița nr. 1? Că eu nu citesc din cărți...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „E o eroare înseamnă...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu este nicio eroare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Eu am avut o întâlnire cu 

părinții...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Primar, dacă îmi 

dați voie... părintele să ia la cunoștință, nume, prenume, semnătură și dată. Deci vă 

rog frumos. Eu nu vorbesc minciuni. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Eu nu v-am spus că vorbiți 

minciuni. Înseamnă că acolo s-a strecurat o eroare și trebuie îndreptată. Discuția 

avută cu părinții, cu reprezentanții Inspectoratului Județean Vrancea, cu directorii de 

la aceste unități a fost foarte clară. Copiii, ca să beneficieze de hrană, trebuie să 

aibă... grădinițele să aibă fondul necesar de bani ca să poată să cumpere, să procure 

aceste alimente, da? Ok... în situația în care se întâmplă de se îmbolnăvește copilul 

și nu mai mai este dus la grădiniță în perioada respectivă, eu voi pleda să le fie dați 

banii înapoi pentru că e normal da? Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumim 

domnule Primar pentru explicație. Domnul consilier Tănase.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc, să știți că am citit și eu cu 

atenție acest proiect care prin aparența benefică.. vreau să vă spun că este făcut ca să 

fie făcut și vreau să vă exemplific... deci este vorba de grădinița 1 și 13 din sud. La 

ora actuală sunt circa 306 copii care s-au înscris. Sunt 215 locuri... 306 copii acolo 

sunt 8 clase la Grădinița 1 mă refer, deci la grădinița 1 sunt 8 clase, sunt înscriși 306 

copii, sunt 215 locuri în mod normal... unde încap acești copii? Și nu mai punem 

faptul că pe căldura asta, deci n-au aer condiționat, 38 de copii pe clasă eu vă spun 

că este o.... ne batem joc de copii în felul ăsta. Poate părinții nu știu... doi copii în 

pat? Cum îi punem? Că nu încap... sunt doar 24 de cadre didactice, dar bani pentru 

îngrijitoare, pentru bucătărese, care anul trecut, de exemplu nu au fost plătit... s-au 

alocat și pentru aceștia?” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Da, mulțumim 

domnule consilier. Am înțeles.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar lăsați-mă domnule să termin că e 

vorba de proiect.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Timpul 

dumneavoastră a expirat și cred că domnul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi anul trecut nu s-au alocat pentru 

îngrijitoare și eu repet domnule Primar... e o aparență benefică a acestui proiect, dar 

vă spun 306 copii în 8 clase care sunt 215 locuri?!” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Da, mulțumim, 

domnule consilier. Îi dau cuvântul domnului Primar care urmează să vă dea o 

explicație...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi lăsați-mă...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Trebuia să vă 

încadrați în...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Anul trecut... nu s-au alocat bani 

pentru...v-am spus eu vreau să vă aduc la cunoștință... când mai au timp să se 

efectueze igienizarea? Când mai e timp de igienizare? Acum pe bune... deci gândiți-

vă acolo sunt copii, sunt sensibili... DSP-ul face verificări, deci grădinița este 

supraaglomerată și în afară de asta vreau domnule Primar să fiți foarte atenți la 

persoanele care fac naveta fictiv, da? Atât vreau să vă spun. Mulțumesc și aștept o 

părere.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Domnule consilier, aveți anexă 

la proiectul de hotărâre, pe care ar fi trebuit să o fi citit. Ar trebui să vă dau răspuns... 
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avem așa 24 de cadre didactice, îngrijitoare, bucătărese, administrator, contabil. Deci 

sunt asigurate fonduri pentru a se plăti salariile acestor angajați, da? Repet... cadre 

didactice, îngrijitoare, bucătărese, administrator, avem de asemenea consumabile 

5000 lei pentru gradinița nr 1 și 3000 lei pentru grădinița nr 13. Vor funcționa câte 

o lună. Au destul timp la dispoziție fiecare grădinița să efectueze igienizarea pentru 

noul an școlar. Dacă vă uitați, grădinița nr 13 va funcționa doar 22 de zile lucrătoare, 

ultima săptămână din luna august, pentru că anul școlar va începe mult mai devreme 

anul acesta, nu va funcționa acest program grădinița de vară tocmai pentru a da și 

celor de la grădinița 13 să facă igienizarea corespunzătoare. Deci anul acesta am 

învățat probabil din greșelile de anul trecut, au fost prevăzuți bani pentru toate aceste 

aspecte menționate de dumnevoastră. Pentru numărul de copii care vor fi într-adevăr 

un număr mai mare s-a discutat, de aceea am avut acea întâlnire cu părinții, am 

discutat despre aceste aspecte și s-a convenit că vor fi suplimentate numărul de paturi 

pentru cei care vor dori să rămână până după-amiază la ora 16.00 dar vor fi foarte 

mulți copii care vor fi lăsați la grădiniță doar până la ora prânzului, apoi vor fi luați 

de părinți acasă. Deci s-a rezolvat și această problemă. Dacă părinții erau 

nemulțumiți, aveau să comenteze... n-am auzit până acum niciun comentariu și toți 

părinții au fost chiar încântați de acest program. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci voiam să spun dacă dumneavoastră 

ați spus că ați învățat din greșelile de anul trecut este bine,  ăsta e un pas înainte, dar 

vreau să vă spun că nu sunt asigurați bani pentru curentul electric și pentru utilități.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Au... fiecare unitate școlară are.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci vă spun sigur că nu sunt asigurați 

că chiar m-am interesat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Domnule consilier, au bani în 

bugentul general anual, prevăzut...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Asta de la grădinița respectivă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Da, de la grădiniță.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi grădinița în loc să-i cheltuie banii, 

cheltuie bani suplimentari? Adică vă dați seama că luați din bugetul lor pe care-i 

folosesc pentru mancare pentru nu știu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Nu, domnule consilier că la 

rectificare li se vor da, dacă au nevoie.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi li se vor da... asta e cu totul altceva.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Dar au bani în acest moment au 

bani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Or fi având în acest moment, dar eu vă 

spun că luați din bugetul lor... și în afară de asta v-am spus este aglomerație mare și 

eu știu de la părinți. Deci se sufocă copii acolo, deci nu poți să bagi 306 copii în 8 

clase. Nu ai cum... sunt aproape 40 de copii..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Având în vedere faptul că 

suntem în perioadă de vară chiar am discutat și mulțumesc pe această cale tuturor 

instituțiilor de cultură de la noi din municipiu, în speță Ansamblul Flocloric, Țara 

Vrancei care le va pune la dispoziție tuturor copiilor filme și desene animate gratuit, 

la Ateneu probabil vor fi făcute activități culturale pentru copii, la Teatru la fel și 

vor avea activități astfel încât să fie scoși, deci va fi un altfel de program, nu va fi 

același program din cursul unui an școlar. Va fi un program mai mult relaxant, un 

program pentru a simți copilul că este în vacanță și nu vor avea atât de mult de 

suferit... este cald într-adevăr, dar grădinițele sunt dotate cu tot ceea ce este necesar. 

Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumim 

frumos.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13, și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 287. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

14 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea poziției 26 din Anexa 

nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 515/2018 privind 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular din municipiul Focșani, pentru anul școlar 2019-2020, Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14, și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 288. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

15 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului 

instituțiilor și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 

2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15, și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 289. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

16 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 185/2019 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Asistență Socială Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16, și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 290. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

17 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17, și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 291. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

18 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani și 

Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Domnul consilier tănase 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vreau să-l întreb pe domnul Primar ce 

înseamnă reorganizare a acestui serviciu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „După cum puteți observa, 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în primul și în primul rând a avut în 

componența sa o serie de membri care în acest moment s-au schimbat, s-au înlocuit, 

pe de o parte, iar pe de altă parte este vorba despre un ordin care a fost emis, este 

vorba de ordinul 69/2016 care avea termine de îndeplinire a criteriilor de 

performanță și de a fi dus la îndeplinire până la data de 30 iunie 2019. Deci a trebuit 
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să modificăm acest regulamnet în conformitate cu acest ordin al Ministrului 

Apărării, Ministrului Afacerilor Interne, scuzați-mă. Privind aprobarea criteriului de 

performanță, privind constituirea încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 

serviciilor private pentru situații de urgență. Este un ordin care a fost emis în 14 iunie 

2016 și a trebuit, am avut termen de ducere la îndeplinire până la 30 iunie și s-a 

modificat, au apărut câteva obligații în plus pentru Serviciul Voluntar pentru Situații 

de Urgență, privind prevenirea și stingerea incendiilor, privind controlul și 

îndrumarea Serviciului Voluntar, gestionarea patrimoniului Serviciul Voluntar și așa 

mai departe. Le aveți pe toate trecute, aveți statutul, aveți raportul comisiei de 

specialitate s.a.m.d.”  

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumesc 

domnule Primar. Dacă mai sunt și alte întrebări...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18, și se aprobă 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

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

Iorga Marius Eusebiu și 8 abțineri din partea următorilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 

292. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

19 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații 

de Urgență al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19, și se aprobă 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, 

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

Iorga Marius Eusebiu și 8 abțineri din partea următorilor consilieri Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 

293. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

20 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 6/2019 privind 

aprobarea Planului de lucrări de interes local pentrui repartizarea orelor de 
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muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul 

municipiului Focșani, pentru anul 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20, și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 294. 

Președintele de ședintă, domnul Iorga Marius Eusebiu prezintă punctul 

21 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în 

folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în 

suprafață de 27844 mp. ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, în vederea construirii de locuințe 

pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării investiției; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Domnule consilier Tănase 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, eu vreau să vă întreb 

așa... construim locuințe noi ANL, dar ANL-urile din strada Democrației care 

trebuiau să fie gata de acum 4 ani, când vor fi date în folosință? Asta este întrebarea 

mea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Da, vă mulțumesc pentru 

întrebare. Am finalizat aceste locuințe, ele au fost gata anul trecut, însă din motive 

pe care le știm foarte bine nu am putut să le dăm în administrare și vă invit pe toți 

inclusiv pe cetățenii Municipiului Focșani să vadă ce șantier este în lucru acum 

privind utilizarea, sistematizarea pe verticală a parcării și a locurilor, a căilor de 

acces și a spațiilor verzi din jurul acestor blocuri. Nu cred că era firesc și normal ca 

în această perioadă când acolo sunt adevărate cratere și săpăturile respective implică 

mult praf și mult zgomot să fi locuit chiriași în aceste apartamente, în aceste locuințe 

și să aibă acest disconfort. Avem contractul în derulare, se lucrează de zor acolo, am 

monitorizat lucrările respective. Termenul de execuție este de 11 luni, dar eu cred că 

își va respecta angajamentul contructorul respectiv și va termina mult mai repede 

decât termenul prevăzut prin contract, dacă timpul, condițiile meteo vor fi favorabile, 

pentru că vă amintesc că cel puțin în luna mai când se făceau săpături, lucrând 

muncitori în șanț, în apă până la brâu. Erau șanțuri săpate pentru a se introduce 

conductele de preluare a apelor pluviale, a sistemelor de irigații și muncitorii erau în 

apă pentru a scoate anumite materiale de acolo... vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Mulțumim și noi 

domule Primar. Domnul Tănase...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voiam să completez faptul că, domnule 

Primar, de asta cetățenii din Municipiul Focșani nu mai au încredere în ceea ce 

spuneți dumneavoastră, pentru că aceste blocuri trebuiau să fie gata acum 4 ani...” 

Domnul Președinte de ședință Iorga Marius Eusebiu: ”Dacă mai sunt 

discuții...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Asta e valabil nu numai pentru domnul 

Primar si pentru dumneavoastră de la PSD și toată majoritatea asta. Deci de 4 ani 

trebuia să fie gata și acum presimt că se descurcă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”De 4 ani voi PNL-iștii de 4 ani vă opuneți 

proiectelor.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21, și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 295. 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 22:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul „Str. Gheorghe Doja” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 

9534, 9533, 8909 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani.  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 22 și 

se adoptă cu 20 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 Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 296. 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 23: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 65503, în suprafață de 888 mp, situat 

în Focșani, T 96, Parcela 5323, 5324, 5325, 5332 ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani;.  
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Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la 

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 23 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 297.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 24: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65470, în suprafață de 8036 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 24 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 298.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65495, în suprafață de 4320 mp, situat în Focșani, T 96, Parcela 5321, 5325, 

5327, 5328, 5329, 5332, 5333, 5335 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; 

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

vot proiectul.  
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 25 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 299.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65466, în suprafață de 1195 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 26 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr.300.  

 Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65464, în suprafață de 4650 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 27 și 

se adoptă cu 12 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 
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Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr.301.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65467, în suprafață de 4719 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 28 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 302.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65513, în suprafață de 2564 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 29 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 303.  
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Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65483, în suprafață de 5040 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 30 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 304.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65479, în suprafață de 16463 mp, situat în Focșani, T 197, Parcela 10875 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 31 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 305  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Va abtineti 

impotriva dezvoltarii Municipiului Focsani.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Ne abținem să nu mai risipiți banul 

public.  



49 
 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65540, în suprafață de 33843 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1744, 1756, 

1757, 1759, 1760, 1761, 1783, 1790, 1827, 1828, 1833, 1834, 1835, 1836, 1838, 

1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 

1859, 1860, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1875, 1876, 

1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1900, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 

1916, 1919 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 32 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 306.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 33 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65544, în suprafață de 13541 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1743, 1744, 

1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 33 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 307. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Solicită o pauză de 5 minute.  

Se supune aprobării în rândul consilierilor locali și se adoptă cu 12 voturi 

pentru.   

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Pauza a fost de 5 

minute am așteptat și sfertul academic, au intrat în sală și colegii, acum putem 

începe. Nu vreau să plagiez pe domnul doctor dar ... într-adevăr ... să spun că nu era 

nicio pierder votul dumneavoastră negativ și împotrivă. Da... a fost o glumă domnul 

Tănase. 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65550, în suprafață de 131 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1842 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 34 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 308.  

Domnul consilier Tănase Neculai: ... abțineri nu împotrivă.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65551, în suprafață de 2712 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1776, 1778, 

1779, 1780, 1781 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 35 și 

se adoptă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 
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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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 309.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 

65555, în suprafață de 3650 mp, situat în Focșani, T 30, Parcela 1827, 1888, 

1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 36 și 

se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai 

devenind hotărârea nr. 310.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 37 proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza-Vodă ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 37 și 

nu se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 
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consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Acest proiect nu a 

fost aprobat datorită și din cauza ...  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 38 proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală 

de 832 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 1-3, T 86, Parcela 440 aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

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

vă rog să consemnați la acest proiect că nu voi participa la vot, dar în același timp 

am de făcut câteva referiri. Mă bucur într-un final că Primarul aici de față și-a asumat 

și a inițiat cele 3 proiecte de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale pentru dezmembrarea terenurilor respective, în schimb aș vrea să-l întreb 

pe dumnealui nu se regăsește str. Democrației care are aceeași problemă și dacă își 

aduce aminte anul trecut pe vremea aceasta deci, aproape un an de zile s-au depus 

petiții de către locuitorii, chiriașii din str. Pinului și str. Democrației pentru 

întocmirea acestor cărți funciare. A trebuit să treacă 1 an ca Primarul să încheie un 

contract cu o firmă a cărui termen se încheie pe 30.06.2019 și mă îndoiesc că pentru 

str. Democrației, pentru Pinului poate. Dar pentru str. Democrației că exista șansa ca 

mâine să se facă aceleași formalități și pentru cei de acolo și aș dori un răspuns cert 

pentru cei din str. Democrației”.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Da, vă mulțumim și 

noi un microfon vă rog.  

Doamna Oana Amăriuței – Șef serviciu Administrarea Patrimoniului: 

„Pentru a se putea derula procedura de înscriere în cartea funciară proiectul de față 

privește dezmembrarea terenului aferent fiecăror blocuri, respectiv 1, 3, 5, 7 și restul. 

Pentru a se putea face cota individuală fiecărui apartament, respectiv carte funciară, 

Str. Democrației face obiectul acestui contract care este în derulare. Sunt anumite 

chestiuni care trebuiesc rectificate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în 

concordanță cu datele care sunt la momentul acesta la Agenția Națională pentru 
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locuințe București. În momentul în care le vom rectifica pe toate vi le vom prezenta 

așa cum aveți proiectul de față. Vă mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: „Mulțumim, deci 

avem și Democrației, v-ați lămurit”? 

Doamna consilier Ana – Maria Dimitriu: „Domnule președinte nu m-am 

lămurit, am întrebat când expiră contractul firmei ... Puteți vorbi la microfon că se 

înregistrează pentru răspunsul pe care îl dați. Vroiam să mai întreb sunt foarte multe 

cereri de cumpărare și a celor din str. Democrației și este normal ca și dumnealor să 

fie prinși ca și stradă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „După ce se vor finaliza aceste 

schimburi de informații între noi și ANL și în momentul în care vor fi intabulate la 

OCPI și când aceștia ne vor confirma aceste planșe vom veni în fața dumneavoastră 

cu un proiect similar. Așa cum v-a spus colega așa se va întâmpla, deși chiriașii din 

Democrației vor putea să-și achiziționeze locuințele în urma finalizării acestor 

proceduri care nu sunt simple. Masurătorile s-au făcut pentru fiecare locuință în 

parte”.  

Doamna consilier Ana – Maria Dimitriu:  „Eu vreau să vă spun că ceea ce 

s-a depus la Primăria Municipiului Focșani anul trecut ca petiții s-au depus asteptând 

răspunsul de la Agenția Națională de Locuințe. Deci, Agenția Națională de Locuințe 

știe despre ce este vorba, cum probabil și dumneavoastră știți în urma petiției 

transmise. Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ați înțeles nimic. Există o 

neconcordanță între datele înscrise la OCPI și cele înscrise în evidența Agenției 

Naționale pentru Locuințe. Pentru a lămuri aceste diferențe deoarece nu putem să 

înregistrăm și să intabulăm altceva decât ceea ce este în realitate, chiar dacă undeva 

este o eroare materială, trebuie să ne lămurim unde este eroarea. Când ne vom lămuri 

atunci se va înscrie exact ceea ce s-a găsit la măsuratori. Din acest motiv s-a întârziat 

cu acest contract”.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: „Sper că ați înțeles 

acum. Ne dorim mai mult decât cetățenii. Venim și în sprijinul celor care vor să-și 

achite și să-și cumpere garsoniera respectivă și apartamentul. Doar așa putem 

participa cu aceste blocuri și la proiecte europene. Străzile cu blocurile și cu tot ce 

avem înscrise acolo”.  
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 38 și 

se adoptă cu 19 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, 

Tănase Neculai și 1 neparticipare la vot din partea consilierului local doamna 

Dimitriu Ana – Maria devenind hotărârea nr. 311. 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 39 proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală 

de 833 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 5-7, T 86, Parcela 440 aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 39 și 

se adoptă cu 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 312.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 40 proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală 

de 1156 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 2-4-6, T 86, Parcela 440 

aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 40 și 

se adoptă cu 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 



55 
 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 313.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 41 proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii 

procedurii de dezmembrare a terenului în suprafață totală de 12054 mp. situat 

în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, T 79, Parcele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599, 

4601, 4603, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aș vrea să explic puțin acest 

proiect de hotărâre poate că unii nu au înțeles despre ce este vorba, dar eu zic că în 

raport s-a explicat destul de clar. După cum bine știți noi am preluat prin protocol de 

la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, clădirea Vamă, de fapt 

clădirea aparține coletăriei, a fostei coletării vamale. În fața acestei coletării există o 

parcare. Pentru această clădire noi deja avem încheiat contractul de reabilitare, 

urmează ca luna viitoare să începem aceste lucrări de amenajare. În perspectiva 

finalizării acestor lucrări de reabilitare dorim să mutăm acolo serviciul de Impozite 

și taxe, în special partea de Evidența autovehiculelor pntru a nu mai face cetățenii 

drumuri între Serviciul Public de Evidența Permisului și Înmatriculări Autovehicule 

și Primăria Focșani. Vrem să le dăm posibilitatea să fie un ghișeu acolo unde să le 

dăm posibilitatea să încaseze toate impozitele și taxele atât pentru permise cât și 

pentru pașapoarte cât și pentru actele de identitate. Parcarea în acest moment este în 

administrarea Direcției Regionale a Finanțelor Publice Galați. Este într-o stare 

deplorabilă acolo când plouă este un lac de apă. Vrem să o preluăm și să facem 

această dezmembrare. Dorim să o preluăm pe bază de protocol și în perioada 

reabilitării acelei clădiri să reabilităm și această parcare pentru a putea fi propice 

pentru momentul când vom deschide acest punct de lucru. Poate nu s-a înțeles și 

tocmai de aceea am vrut să fac aceste precizări și să votați pentru cetățenii 

Municipiului Focșani. Vreau să avem o parcare civilizată fără bălți. Mulțumesc”.  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Construcția cine o face Consiliul 

Județean”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, noi o facem pentru că dorim 

să o preluăm. Noi avem preluată clădirea, iar parcarea din față este acum în 

administrarea Direcției Generale a Vămilor și pentru a lua doar parcarea și pentru a 

nu lua toată curtea lor, am propus această dezmembrare ca pe bază de protocol să 
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luăm doar această suprafață în administrare ... să ne preluăm administrarea deoarece 

proprietar suntem. Trebuie luată în administrare această suprafață pentru a putea să 

o dăm în exploatare. Pentru a putea fi dată în exploatare trebuie să o amenajăm.       

V-am spus acolo este o baltă imensă când plouă. Plus că nu mai este de bun 

augur carosabilul acolo. Vă mulțumesc”. 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Vă mulțumim și noi 

domnule Primar. Dacă mai sunt și alte discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 41 și 

nu se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În numele cetățenilor 

Municipiului Focșani vă anunț că avem contract încheiat dar nu putem finaliza 

parcarea. O să invităm cetățenii să-și cumpere cizme de cauciuc pentru a putea parca 

în acest loc atunci când vor merge să-și plătească taxele și impozitele locale și să 

înmatriculeze o mașină”.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 42 proiect de hotărâre privind completarea și 

modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 42 și 

nu se adoptă cu și 20 “abțineri” 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai.  
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Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 43 proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 9/2018 privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din construcție (P+1) în 

suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 

mp. situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T. 80, P. 4628, T. 81, P. 

4368, pe perioada existenței serviciului public;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 43 și 

nu se adoptă cu 12 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 8 “abțineri” din partea următorilor 

consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 44 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Focșani a terenului în 

suprafață de 422 mp. situat în Focșani, T. 202, Parcela 11074, cu destinația de 

drum acces, în vederea inițierii procedurii de alipire cu terenul în suprafață de 

2604 mp., având aceeași destinație, situat în Focșani, T. 202, Parcela 11075%;  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 44 și  

se adoptă cu și 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 314.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 45 proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii 

în domeniul privat al municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în 

Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată 

în blocul D din Mândrești, str. Lăcrămioarei;  
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Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la 

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 45 și  

se adoptă cu și 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 315.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 46 proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de 

priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în 

conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în 

baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare 

depunerii dosarului de locuință socială; Inițiatori: consilieri locali Lupu 

Cătălina, Radu Nițu. 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 46 și  

se adoptă cu și 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 316.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 47 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; Inițiatori: consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu. 

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 47 și  

se adoptă cu și 20 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 
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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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 317.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 48 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării 

repartiției pentru un număr de 2 (doi) titulari de contracte pentru locuințele 

ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată 

și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori:consilieri 

locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan.  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 48 și  

se adoptă cu și 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 318.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 49 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu 

plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, 

tronson 11, ap. 7, înscrisă în CF 54684-C1-U14 UAT Focșani către doamna 

Baciu Mariela;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 49 și  

se adoptă cu și 20 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 
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Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 319.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 50 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia;  

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

vot proiectul.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Domnul consilier 

Mersoiu Ionuț.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Propune următorul amendament: 

Completarea art.1 cu următorul subpunct: la punctul 21) din Lista de Prezență 

supleantul – Cms. Șef Fătu Daniel va fi înlocuit cu Cms. de poliție Manea Cătălin, 

împuternicit Șef al Biroului Rutier, conform solicitării nr.62381 din 26.06.2019 

înregistrată la Primăria Municipiului Focșani din partea Inspectoratului General al 

Poliției Române – Biroul Rutier”.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: “Mulțumesc 

domnule consilier”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu Ionuț și se aprobă cu 18 voturi “pentru” și 2 “abțineri”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 50 și  

se adoptă cu și 19 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, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina 

Ramona și Tănase Neculai și 1 abținere din partea domnului consilier Bîrsan Costel 

devenind hotărârea nr. 320.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 51 proiect de hotărâre privind avizarea funcționării 

teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;  
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Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la 

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 51 și 

nu se adoptă cu 12 „abțineri” 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 8 voturi “pentru” din partea 

următorilor consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre 

Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase 

Neculai.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 52 proiect de hotărâre privind avizarea funcționării 

teraselor sezoniere amplasate pe domeniul privat al municipiului Focșani.  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 52 și 

nu se adoptă cu 11 „abțineri” 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 și 9 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai și Gongu 

Emanuel.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 53 proiect de hotărâre privind aprobarea raportului 

Consultării și Informării Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

blocuri de locuințe D+P+6E și Grădiniță” – ce se va realiza în județul Vrancea, 

municipiul Focșani, strada Vrancei nr.12, nr. cad. 61606, suprafața terenului = 

4.784,0 mp;  

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

vot proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 53 și 

nu se adoptă cu 8 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri: Filimon Ionuț, 
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Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai și 12 „abțineri” 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. 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 54 proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de salubrizare stradală în Municipiul Focșani.  

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

vot proiectul.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: Grupul consilierilor PSD se abține de la 

vot la acest proiect.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: „Vă rog domnule 

consilier Tănase ... sunteți avocatul ... avocatul groazei, vă rog frumos aveți cuvântul 

doamna consilier Dimitriu Ana Maria”.  

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

de ce vă grăbiți așa pierdeți meciul,  sunteți în slujba cetățenilor aici”.  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: „Să știți că nu sunt 

microbist”.  

Doamna consilier Ana – Maria Dimitriu: „Da, bun ... mulțumesc. Știu 

foarte bine că s-a încercat de nenumărate ori majorarea taxei la salubritate în 

Municipiul Focșani ... iar va trece cu majoritatea dumneavoastră astăzi, probabil ... 

v-ati abținut deja ... „  

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Stimată domnișoară 

consilier, domnilor consilieri liniște ... suntem în sala de consiliu ...  

Doamna consilier Ana – Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie să vorbesc 

...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Domnișoara 

consilier, am înțeles că vreți să vă faceți publicitate..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Îmi dați voie sa vorbesc?” 
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Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Nu pe aceste căi, 

nu vorbiți la subiect! Dacă mai sunt și alte discuții? 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Îmi dați voie să vorbesc?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă iau cuvântul 

dacă nu vorbiți la subiect!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Păi la subiect. Suntem la 

proiectul ce privește taxa de salubrizare..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vorbeați de pe 

timpul lui Pazvante..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Este adevărat sau nu?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Nu, n-ați vorbit..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Vreți să vorbiți 

dumneavoastră în locul meu?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Referitor la 

proiectul 54 n-ați spus nimic.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Vreți să vorbiți în locul meu? 

Nu știu, vă întreb?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Vă rog! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Lăsați-o să vorbească!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Referitor la subiect, 

vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Interesant este că astăzi, 

proiectele inițiate de Primarul Misăilă nu sunt susținute de colegii din PSD.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă rog frumos! Nu 

vorbiți la subiect! 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ” Și mai mult decât atât..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă propun să 

trecem la următorul..” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Îmi dați voie să vorbesc? 

Aveam un minut, îmi pare rău! E deranjant, nu?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Mai sunt și alte..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Spunem adevărul sau..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”...discuții. Domnul 

Tănase, vă rog frumos!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ” Domnule Președinte de 

ședință...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Domnu' Tănase, 

sunteți pe timpul dumneavoastră. Domnișoara a vorbit de alte lucruri.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Vorbesc strict la proiect  și eu 

știu foarte bine .” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Numai despre 

acest subiect, nu! Nu am glumit când am spus că vă iau cuvântul!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Eu știu foarte bine...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Domnu' Tănase, 

sunteți pe timpul dumneavoastră!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Las-o dom'le să vorbească!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Vă deranjează domnule 

Președinte de ședință, care între timp sunteți si viceprimarul municipiului Focsani?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Bun, în acest caz...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Lăsați-mă să vorbesc, am 1 

minut la dispoziție!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Vă iau cuvântul! 

Mă forțați să trec la vot acest proiect! Da, vă rog frumos.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ” V-am deranjat cu ceva?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vorbiți la subiect?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Păi, dacă îmi dați voie, că n-

am reușit.” 
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Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” E a-3-a șansă pe 

care v-o dau. Vă rog frumos!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”N-am reușit...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă rog! Aveți 

cuvântul! Aveti cuvântul!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Luati votul, domnule Președinte!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Vă mulțumesc! Să nu uităm 

că în acest,  focșanenii trebuie să știe că este un proiect ce a fost pe ordinea, ce este 

încă pe ordinea de zi. Taxa de salubritate viza creșterea actualmentelor tarife ci peste 

30% și să nu uităm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Serviciile de 

Salubrizare a localităților Focșani și Golești are un Consiliu de Administrație. Aș fi 

vrut s-o văd pe doamna director executiv, doamna Enache Aurica, care într-adevar 

a luat la cunoștință și și-a asumat aceste creșteri, care vin în urma unui memoriu de 

la CUP Salubritate, a cărui domn director este aici de față. Cred că mai e. Da, este. 

Și să înțelegem și noi care este jocul acesta cu focșănenii, că de 2 ori s-a încercat 

introducerea taxei de habitat...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Nu este adevărat...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Acum este acest proiect. 

Spuneti-ne cu subiect si predicat.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Nu este adevărat! 

Vă mulțumim foarte mult!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”...urmează să...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: „ O să-i dau..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”...urmează majorarea...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”O să-i dau cuvântul 

domnului Primar...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Cristi Valentin 

Misăilă ” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Stimați consilieri locali, care reprezentați 

focșănenii, dar mă adresez dumneavoastră, pentru că dumneavoastră mi-ați adresat 

întrebarea, pentru că focșănenii sunt convins  că au înțeles mult mai bine decât 

dumneavoastră ce reprezintă acest proiect. Nu este vorba despre nicio taxă! Nu v-a 

percepe Primăria nicio taxă cetățenilor Municipiului Focșani. Tarifele practicate de 

către CUP Salubritate nu mai sunt acoperitoare costurilor cu privire la: măturat 

stradal, deszăpezire și au apărut și alte tarife suplimentare privind măturatul 

mecanizat. Au fost, dacă citiți foarte bine, acel memoriu, care a fost prezentat de 

domnul director. Sunt câteva cheltuieli și aș vrea să vi le spun. Cheltuieli care au fost 

crescute, datorită politicii favorabile dusă de Guvernul României, în speță, că  a 

crescut salariul minim pe economie și este normal, în momentul în care crește 

salariul minim pe economie, cheltuiala salarială să se regăsească în costuri. Dacă nu 

se mai regăsește în costuri, nu se mai pot plăti salariile. O să trimitem oamenii acasă 

și n-o să mai avem măturat stradal , n-o să mai avem deszăpezire, n-o să mai avem 

nimic, da? A crescut cheltuiala cu depozitarea  gunoiului la Tracon Srl Muchia din 

județul Brăila. Au crescut cheltuielile cu ”munca vie” , au crescut cheltuielile cu 

combustibilul. Toate acestea se regăsesc în niște tarife. Dacă nu știați, Serviciul de 

Salubritate a fost delegat către A.D.I. Salubritate, iar A.D.I. Salubritate are contract 

încheiat cu CUP Salubritate, iar tarifele practicate în acest moment de CUP 

Salubritate nu mai acoperă cheltuielile de funcționare, nu mai acoperă cheltuielile 

cu aceste operațiuni și vi le pot enumera. Nu este vorba de nicio taxă, este vorba 

despre un tarif pe care îl plătim noi către A.D.I. Salubritate și A.D.I. Salubritate către 

CUP Salubritate. E vorba de măturat stradal, de măturat manual, măturat, colectat, 

transportat reziduuri, trotuare și așa mai departe, vidanjat, spălat carosabil, golire 

coșuri de gunoi, închiriere toalete ecologice, vidanjare, uitați-vă si dumneavoastră. 

Sunt toate, nu e vorba de o taxă care se plătește de către cetățeni. Din bugetul local 

se suportă  aceste cheltuieli, care s-au suportat de când  Primăria Municipiului 

Focșani există pe acest pământ. Însă, trebuia să ne aliniem noilor tarife din economie. 

Așa cum am aprobat mai devreme acele modificări de indicatori tehnico-economici, 

tot în urma unor creșteri salariale. Salariul minim pe economie din domeniul 

construcțiilor, știm foarte bine, este garantat la 3,000 de lei. Toate acestea au dus la 

creșterea costurilor pe anumite lucrări și investiții a trebuit să venim cu acte 

adiționale, să modificăm indicatorii tehnico-economici la toate aceste proiecte, 

Același lucru se întâmplă și aici, stimați colegi. Deci trebuie să citim cu atenție. Eu 

îmi dau seama că nu este convenabil pentru nimeni, dar este un efect al politicilor 

duse , repet de Guvernul României, care a mărit salariul minim pe economie. A 

crescut nivelul de trai, trebuie să crească automat, pe de o parte să crească și tarifele 
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pentru a recupera aceste cheltuieli cu salariile, pentru că nu putem să mai prestăm la 

același nivel aceste servicii și în curând, probabil, CUP Salubritate o să spună că nu 

mai poate presta la același nivel, lucrările de curățenie din Municipiul Focșani și 

celelalte activități pe care le prestează dumnealor pentru Municipiul Focșani și eu 

cred că, zic eu că, în ultima perioadă s-a modificat substanțial activitatea din această 

societate și îi mulțumesc pe această cale, vreau să vă spun că si-ar dori multe 

municipii să aibă o asemenea societate, cu un asemenea director, care știe să, chiar 

să pună lucrurile la punct, să coordoneze foarte bine această activitate și îl felicit și 

îi mulțumesc pe această cale. Orice problemă s-a discutat, vedeți că avem măturat 

mecanizat, cu măturători Hako și pe timp de zi și pe timp de noapte. Avem vidanjări, 

avem toate chestiunile astea pe care le fac și nimeni nu știe cu ce eforturi și cât de 

greu este să gestionezi aceste activități. Nu se vrea să se actualizeze aceste tarife, 

vom ajunge în situația în care vom veni pe de altă parte, să acoperim pierderea 

acestei societăți, printr-o mărire de capital social, din bugetul local al Primăriei 

Municipiului Focșani și atunci tot se va găsi o soluție, pentru că nu putem să lăsăm 

orașul în mizerie. Vă mulțumesc! 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Vă mulțumesc, 

domnule Primar! Nu v-am dat cuvântul, domnul Buzoi era înaintea dumneavoastră.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Mulțumesc! Ați spus, domnule Primar că 

datorită politicilor Guvernului...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” …a crescut nivelul de trai. Stați puțin… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Și ce am spus greșit? A crescut salariul 

minim pe economie, nu este o …” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” …a crescut salariul minim pe economie, dar 

n-a crescut nivelul de trai, a scăzut nivelul de trai, pentru că toate celelalte…” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Domnule Buzoi, 

vă rog să vorbiți la proiect, de obicei dumneavoastră erați la...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Nu, eu sunt la…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Lasă omul să vorbescă!” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: ”Și eu vreau să vorbesc despre CUP la 

următoarea chestie. Dumneavoastră ați spus că se măresc aceste taxe ale CUP 

Salubritate, nu ale Primăriei.”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu sunt taxe! Rețineți! Sunt tarife!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Sau tarife. Tarife, aveti dreptate!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Hai să nu confundăm!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Sunt tarife.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Faceți confuzie!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Serviciile prestate de dânșii.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Tarifele prestate de Servicii către Primărie, 

nu către populație.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Bun..” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Beneficiari sunt cetățenii!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Întrebarea mea este următoarea…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Vă rog…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Am aici două facturi de la CUP Salubritate 

în original.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da..” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”…în care, una este pe persoană fizică, una pe 

firmă…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Aș vrea să-mi explice domnul director sau 

cine poate să-mi explice ce înseamnă acea sau ce taxă mediu, gunoi, populație 

Focșani, taxă mediu, agent economic și scrie, instituții Focșani. Bun, dacă s-a impus 

această taxă pentru persoanele fizice, număr de persoane, etc, sau pentru societăți? 

De ce se măresc tarifele? La ce sunt folosite acestea?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Nu are nicio legătură factura pe care o 

primiți dumneavoastră cu tarifele care sunt aici. Se face confuzie. Acolo 

dumneavoastră plătiți un tarif pentru gunoiul menajer, care este colectat de la 
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dumneavoastră ca cetățean și de la societatea dumneavoastră pe care o administrați, 

iar aceste tarife sunt pentru măturat stradal, pentru ridicat gunoi stradal, pentru alte 

activități. A nu se confunda cele 2 activități pe care le prestează CUP Salubritate! În 

ceea ce privește taxa de mediu, vă rog domnule director, dacă aveți explicații.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Am văzut componentele facturii, pe aceste 

facturi există taxa de gunoi, că era normal, fiecare produce, taxa de casetă sau chirie 

casetă. Dar ce e taxa asta? Dacă tot o plătim.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Vă rog domnule director!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” De ce se măresc tarifele? Asta este întrebarea 

mea.” 

Domnul director Adrian Vulpoiu: ”Pot să vă răspund? În primul rând, nu 

se măresc tarifele, ce aveți dumneavoastră se referă strict la colectarea gunoiului 

menajer, iar subiectul proiectului este cu totul și cu totul altul. Se referă strict la 

măturat stradal.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Am înțeles că …” 

Domnul director Adrian Vulpoiu: ”Să vă răspund acum punctual la ce scrie 

în  factura dumneavoastră. La persoane fizice apare o taxă, care se numește taxa   de 

mediu și este facturată pe numărul de persoane și aveți cumva luna mai, dacă nu mă 

înșel, costul este de 0.29 lei/persoană și reprezintă taxa pe economia circulară, care 

conform Ordonanței 74, începând cu 1.01.2019, noi, cei care prestăm acele servicii, 

acest serviciu, suntem obligați să o colectăm de la dumneavastră. Mai exact, ce se 

întâmpla, se cântărește întreaga cantitate de gunoi colectata din Municipiul Focșani, 

de pe cele două bariere, atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Se percepe o 

taxă de 30 lei pentu fiecare tonă de gunoi menajer depozitat, se iau câte persoane 

sunt în Municipiul Focșani, se împarte la valoarea rezultată, tone colectate ×  de lei 

pe lună și rezultă exact acea taxă pe care o aveți dumneavoastră acolo. Deci, nu este 

un tarif impus de către Primărie sau CUP Salubritate, ci este o Ordonanță dată de 

către Guvernul României și este mai departe, un proces care  va continua atâta timp 

cât vom depozita în altă parte gunoiul decât în rampele noastre, iar la agenții 

economici este aceeași procedură. 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Da, mulțumesc! Dar această taxă, păi știu de 

ea, știu că a fost introdusă de Ordonanța de Urgență, pe tonă, în sfârșit, nu se regăsesc 

în valoarea gunoiului menajer, trebuie să fie separate în factură?” 
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Domnul director Adrian Vulpoiu: ”Este separate, fiindcă ea trebuie 

evidențiată. Deci, ea până la 1 ianuarie 2019 nu exista. Ordonanța de Urgență a intrat 

exact la 1 ianuarie 2019.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Păi și până la 1 ianuarie noi nu plăteam taxa 

asta pe tona de gunoi. Eu parcă îmi aduc aminte că exista și aceasta.” 

Domnul director Adrian Vulpoiu: ”Nu!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Dar ce se plătea atunci?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu se plătește doar dacă, aici vă pot lămuri 

eu, noi avem de atins niște ținte de colectare selectivă.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Din total gunoi menajer colectat de la 

populație trebuie făcută o selecție a acestuia, să se selecteze materialele reciclabile. 

Ținta pentru anul 2018 a fost 35%, țintă care s-a atins în proporție de 99%, a rămas 

o…, iar pentru diferență, cantitatea care nu s-a putut colecta selectiv, pentru aceea 

se plătea o taxă penalizatoare, la Mediu. Anul acesta a fost undeva la 750 de lei.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Și deci noi plătim pentru anul trecut, nu?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Nu! Acești 750 de lei i-a plătit Primăria 

Municipiului Focșani pentru că nu și-a atins ținta în totalitate de 35%. Dar vreau să 

vă spun că sunt municipii care plătesc de ordinul sutelor de mii de lei, adică de al de 

miliarde de lei vechi, da? Noi prin activitatea desfășurată de CUP Salubritate am 

reușit să ne atingem această țintă. Dar această taxă de mediu este așa cum a spus 

domnul director, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019 și ne obligă legea s-o 

colectăm, atâta timp cât nu putem colecta și…” 

Domnul director Adrian Vulpoiu: ”Nu rămâne în conturile  CUP 

Salubritate, ci este mai departe transmisă către Ministerul Mediului. Deci este…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Bun! Deci am înțeles. Aceasta este în cazul 

în care noi nu putem să adunăm, să colectăm selectiv, plătim această taxă, așa ați 

spus mai devreme..” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Nu! Pentru colectarea selectivă. E o taxă 

diferită, asta e taxa…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Taxă diferită față de …” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Iar cealaltă taxă penalizatoare.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Aia e penalizatoare, am înțeles. Bun, vă 

mulțumesc! În principiu am înțeles despre ce este vorba. Dar oricum creșterea 

tarifului se datorează și datorită faptului că noi nu avem groapa noastră de gunoi și 

noi plătim la alții, mă rog, mult mai mult decât am putea să plătim la noi.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Știți foarte bine de ce nu s-a ajuns în 

situația și aici domnul director de la Vrancea Curată vă poate da explicații, cred, mult 

mai pertinente decât mine, cu privire la proiectul Vrancea Curată, din ce motive nu 

s-a putut ajunge la finalizarea acestui proiect, care ar fi dus la costuri mult mai mici 

pentru toți cetățenii județului Vrancea și nu numai pentru Municipiul Focșani. Dacă 

nu ar fi avut primari și Consilii Locale de o anumită coloratura politică cu a 

dumneavoastră, nu am fi ajuns în stadiul ăsta de întârziere. Vă aduc la cunoștință că 

sunt foarte multe localități cu primari PNL care au refuzat să pună la dispoziția 

proiectului suprafețele necesare pentru a se putea construi acele platforme de 

colectare selectivă și din acest motiv nu s-a putut duce la capăt proiectul, s-a întârziat 

extraordinar de mult. Este asa, domnule director?” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Da, domnule Primar! Aveți în parte 

dreptate. Au fost două comune, Tifești și Ciorăști. Țifeștiul până la urmă și-a dat 

seama că trebuie făcut, trebuie finalizat acest proiect pe care toți îl cer. A rămas 

comuna Ciorăști, care insistă în a nu se conforma proiectului inițial, care nu vine din 

partea noastră,  a focșănenilor sau a vrâncenilor, vine din partea Uniunii Europene, 

cu fonduri europene. Urmează să vedem ce facem. Dumnealor au cerut chiar 

excluderea din A.D.I.!Vor să se alipească județului Buzău, poate nu știați treaba asta, 

în fine. Am mai discutat cu domnul Primar, am mai fost pe la dumnealui. Am rămas 

la aceeași concluzie, că nu se vrea să se conformeze. Mai sunt câteva platforme de 

făcut, undeva la 40.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Dar astea-s alte 

discuții, cred că nu ne mai interesează pe noi.” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Da…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Da, sunt alte discuții, într-adevăr, dar asta nu 

înseamnă că nu…groapa de gunoi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Domnule director, groapa de gunoi…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Este terminată?” 
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Domnul director Emanuel Gongu: ” Este finalizată de foarte mult timp, de 

2, 3 ani de zile.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Este finalizată, dar nu poate fi folosită pentru 

că…” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Dacă nu este finalizat proiectul, nu se 

poate folosi, dar sunt celulele finalizate. Am fost acolo, am vizitat sunt utilajele, sunt 

camioane, sunt tractoare, chestii, tot…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Deci toate cele 4…” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Totul ar putea funcționa chiar mâine.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Bine, mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Proiectul, ca să vă explic în scurt. 

Proiectul prevede 2 chestiuni. Pe de o parte realizarea acestor platforme de colectare 

selective în toate localitățile și în municipia, zone de colectare selectivă, pe de altă 

parte  această groapă ecologică, care este finalizată de 3 ani de zile, dar până nu se 

finalizează și aceste platforme, nu poate fi scos la licitație pentru că aici trebuie scos 

la licitație pe loturi, totodată, colectarea ceea ce trebuie făcută din casă în casă, de la 

fiecare bloc în parte. Pe de altă parte gestionarea acestei gropi, nu și a.., acolo avem 

și selectare. Și selectarea o avem acolo, dar nu putem scoate la licitație administrarea 

gropii, fără colectare. Ori neavând colectarea finalizată, că nu avem aceste platforme 

finalizate, din motivele pe care vi le-a expus domnul director, nu putem scoate,  nici 

gestionarea gropii de gunoi și ajungem în situația în care Vrancea este în colaps din 

cauza  a 2 localități.” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Sunt procese, au fost procese care au 

durat 2  ani si jumătate, au fost caștigate de Consiliul Județean și totuși…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Și cu toate acestea…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Eu știu că aceste procese s-au finalizat și știu 

că după cum ați spus și dumneavoastră, un Primar, au rezolvat-o și am înțeles că au 

fost și…”  

Domnul director Emanuel Gongu: ” …chestiuni juridice. Este o chestiune 

de interpretare. Nu știu, în privat pot să vă zic exact ce s-a întâmplat. Da, au câștigat, 

domul Primar a zis.. ”Da, vă dau cele 8 suprafețe, de 20 mp fiecare, vi le dau, nicio 

problemă”, s-a conformat ce-i drept instanței de judecată, doar ca le-a dat în același 
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loc, în afara comunei, pe teritoriu comunei, dar la marginea cu județul Buzău. Le-a 

dat pur și simplu, unde sincer nimeni nu s-ar duce pe jos să pună selectiv.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Păi dumneavoastră…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Domnul…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” V-ați pune groapa de gunoi la ușă? Nu cred, 

în sfârșit.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Nu, da…le-a dat. Trebuia să pună 8 

suprafețe a câte 20mp. 

Domnul director Emanuel Gongu: ” În cele 5 sate.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” În cele 5 sate.” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” A, 7, scuze!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” 7 sate ” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Scuze!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da și dumnealui le-a dat pe toate 

comasate, în afara localității, pe câmp.” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Pe câmp, departe de ultima casă.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Cine s-ar duce acolo să depună, care 

cetățean din comună s-ar duce să depună selectiv? Nu , ca să se înțeleagă de ce.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Bun, eu am înțeles, dar în momentul în care, 

totuși i s-a dat o suprafață, nu mai contează, nu se putea rezolva problema pentru tot 

județul?” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Și cum se duc cetățenii pe jos, într-un 

singur loc la 7-8 km?” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” ..așa am zis și… Dar treaba dânșilor. Dacă 

dânșii nu erau mulțumiți, îl luau de gât pe Primar, care-i problema? Nu-i problema 

noastră. Problema noastră este să o rezolvăm pe a noastră.” 

Domnul director Emanuel Gongu: ” Am înțeles. Totuși ține de Primărie. 

Amplasamentele se dau strict de către Primărie, prin Hotărâre de Consiliu Local, 

pentru fiecare loc în parte și dacă s-au dat acolo, nu se poate, pentru că alt mijloc de 
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transport..nu  poate colecta și duce acolo. Acest proiect interzice alt operator în afară 

de cel delegate prin licitație publică.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Vă mulțumim 

foarte mult!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ” Da, am văzut motivul. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon : ” Vă mulțumesc frumos! Domnule Primar, 

dacă observăm că toate taxele cresc și într-adevăr ce ați spus și dumneavoastră, oare 

la un moment dat nu le va resimți și populația, vă întreb?  Cu siguranță cred ca va 

veni momentul în care se vor mări șă aceste taxe.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Impozitele și taxele locale, vă reamintesc, 

că le-ați votat în decembrie 2018 și nu s-au mărit față de 2018, în 2019. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon : ” Eu sunt ferm convins că va veni 

momentul când se vor mări, că dacă vorbim, s-au mărit toate taxele. Într-adevăr, 

aveți dreptate, dar trebuie să spunem și populației, că terbuie să-i pregătiți, că într-

adevăr se vor mări și taxele astea, inevitabil că nu se va…” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” De ce să-i pregătim 

dacă nu e nevoie?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon : ” Nu se va întâmpla acum, dar cu siguranță 

într-un viitor apropiat.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Mulțumim, 

domnule Filimon. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu? La subiect? Bine, domnul 

Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc, domule Președinte de 

ședință. Eu am văzut aici o firmă, Tracon SRL Merchea, Muchea, mă rog. Eu am 

văzut că discuția este dusă așa spre altă chestie. De fapt PNL-ul este vinovat. Vreți 

să măriți tarifele..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Vreți să vorbiți pe 

subiect?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Păi despre tarife este discuția. Vreți să 

măriți tarifele cu 30%. PNL-ul este vinovat. E adevărat asta? Domnule Primar, 

stimați colegi, faptul că se măresc aceste tarife, când îi iei omului din buzunar în plus 

din bugetul Focșaniului, înseamnă că nu mergem în sus, mergem în jos. Asta trebuie 
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să știe foarte clar focșănenii! Nu spuneți că nu se mărește nimic! Cum să nu se 

mărească? Păi datorită Guvernului dumneavoastră, care a adus bunăstare, s-a 

micșorat..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Vorbiți la subiect!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”S-a mărit cumva bugetul Focșaniului?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” S-a micșorat.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da, s-a mărit! Vă demonstrez!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Când s-a mărit? Acum 5 ani, nu? Lăsați 

demonstrații din astea, á la cum o cheamă, Olguța Vasilescu.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Haideți că ați luat-

o iar pe arătură, domnul consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Deci eu de asta voiam să întreb, de 

Tracon SRL Muchea ăsta. Deci această firmă nu face nimic!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Timpul 

dumneavoastră s-a terminat. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Această firma nu face absolut nimic. 

Deci asta e băgată acolo...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Care firmă, 

domnul?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Tracon SRL” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Haideți domnul că 

vorbiți numai prostii! Mulțumim lui Dumnezeu că există și ne primește gunoiul 

acolo!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” Există această firmă, dar doar primește, 

nu face nimic în rest.” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Doamne Maica 

Domnului, vorbiți numai tâmpenii..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” M-ați înțeles?” 
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Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Da..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Credeți-mă că m-am interesat domnul 

Viceprimar, nu-i mai acoperiți! Vă rog frumos nu mai acoperiți pe toți!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Da, domnul, 

vorbiți în necunoștință de cauză, ca de fiecare dată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ” După nu știu câți ani...nu s-a mărit 

tariful. Aici...focșănenii..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Supun la vot acest 

proiect!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dar eu eram la rând!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnul..” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Am ridicat mâna!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Dacă vorbiți ca și 

colegul dumneavoastră, numai aiureli...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi cum? Adică dacă nu vă convine 

dumneavoastră...” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Domnul consilier 

Bîrsan” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vreți să împovărați focșănenii cu noi 

tarife!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Aveți cuvântul, 

domnule Bîrsan” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc, domnul Președinte! Iar 

confundați Consiliul Local cu gara Focșani. Vă rog eu frumos! Un pic de respect și 

pentu noi, da?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Mi-ați promis că 

vorbiți la subiect..” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “La subiect, dar vă rog un pic de respect și 

pentru noi, da?” 
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Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Dacă nu aveam 

respect nu vă dădeam cuvântul..” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnul Primar spune că nu există soluție 

și că s-o dăm noi dacă o știm. O dăm și o știm, da? De gunoi  în Focșani se ocupă 

SC Salubritate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile de 

Salubrizare și Vrancea Curată. Păi domnule…” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Nu-i adevărat 

domnule!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Nu-i adevărat? Păi de salubritate nu se 

ocupă?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Ce vă mai place să 

ieșiți în fața camerelor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Lăsați-mă domnule să termin!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă mai vede cineva 

la televizor care chiar cunoaște, vă faceți de râs!” 

Domnul director Costel Bîrsan:”Sunt director și..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”De ce i-ați dat cuvântul domnului 

Gongu, dacă n-are nicio treabă? De ce i-ați dat cuvântul? Ca să s mutați vorba așa, 

n-am înțeles?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnul Președinte de ședință, lăsați-mă 

domnule să vorbesc! Deci aceste 3 instituții au directori, directorași, funcționari, 

juriști și tot felul de ...Dați-i domnule afară! Să vedeți că se ieftinește!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Bun, am înțeles!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dați-i afară, că ați angajat numai era să 

spun ”pile și relații”, dar nu mai spun!” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă mulțumim 

frumos! Se mai uită cineva la dumneavoastră?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vreți să-l dăm afară pe domnul director de 

la Vrancea Curată, Asociația ”Vrancea Curată”? 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dumneavoastră l-ați numit domnule 

Primar..” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu l-am numit eu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dar cine l-a numit? Desființați-le 

domnule! Ați înființat pentru fiecare..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”PSD-UL! 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Vă supun la vot 

acest proiect, că văd că deja s-a deteriorat subiectul principal. Cine este ”pentru”?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dăm afară 450 de oameni…” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Împotrivă? 

Abțineri?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dăm afară 380 de oameni, ca să facă , 

curățenie, pe urmă în Focșani?” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” În unanimitate de 

voturi ”pentru”, o ”abținere”, acest proiect nu a fost aprobat!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “..în management..nu știu ce se întâmplă 

într-un management..” 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Proiectul 55” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar erau tarife pentru mecanizat, dar n-ați 

vrut să le votați!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar stați un pic. Colegii dumneavoastră 

de ce nu au votat?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Restructurați-i! Dați-i afară!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule, până când nu am mecanizatul 

pus la punct și nu am tarife pentru mecanizat, nu pot să dau oamenii afară!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule, cei care plimbă 3 hărtii, nu au 

nicio treabă, pe aia dați-i prima data afară și veți obține bani cu care să vă mecanizați. 

Puteți face asta foarte ușor, dar faceți-o!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ” O să iau în calcul și aspectul ăsta. 

Mulțumesc pentru..!” 
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Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Da, vă mulțumesc 

pentru...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”..să dăm afară, să pun oamenii pe drumuri 

că așa vrea UNPR.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Aici nu este vorba de milă..” 

Se supune la vot proiectul numărul 54 și nu se aprobă cu 20  „abțineri”.  

          Se prezintă punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2019; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Proiectul numarul 

55. Timpul dumneavoastră s-a terminat!Vă rog să faceți propuneri. Domnul 

Nedelcu..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ” Bună ziua! Eu îl propun pe domnul 

Mersoiu Ionuț.” 

          Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Mai sunt și alte 

propuneri? Bun, mulțumesc frumos! Dacă nu, supun la vot propunerea domnului 

Nedelcu.” 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Mihai Nedelcu și se adoptă 

cu 12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 ”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu 

Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase. 

Se supune la vot proiectul numărul 55 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 

”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase devenind hotărârea nr. 321. 
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          Se prezintă punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului local Focșani și 

acordarea asistenței juridice în dosarul nr. 588/91/2019 aflat pe rolul 

Tribunalului Vrancea; Inițiator: consilier local Bîrsan Costel. 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Dacă sunt 

discuții? Poftiți! Să nu spuneți că retrageți proiectul sau nu sunteți de acord cu el..” 

             Domnul consilier Costel Bîrsan: “Sper că o să votați acest proiect, 

domnule viceprimar. Sper să votați acest proiect. Vă spun eu acum utilitatea lui” 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Eu acest proiect 

nu-l găsesc...Adică de ce Primăria să plătească un avocat? Să vă plătim un avocat, 

dacă aveți bani?” 

             Domnul consilier Costel Bîrsan: “Nu pentru noi domnule! N-ați înțeles! 

N-ați citit proiectul! Deci domnul secretar aici de față și domnul Primar au dat în 

judecată pe lângă…Mă lăsați, vă rog? 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Luați tot grupul 

la 1.400.000.000 sau ..” 

             Domnul consilier Costel Bîrsan: “ 2 miliarde” 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”14 miliarde, mă 

scuzați! Aveți bani de o casă de avocatură!” 

             Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Deci în momentul în care domnul 

Secretar și domnul Primar dau în judecată Consiliul Local, dar nu-i vorba de mine, 

că eu am bani să mă apăr. Este vorba de Consiliul Local, Consiliul Local trebuie să 

se apere! Apărarea Consiliului Local trebuie s-o facă doamna juristă.” 

              Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Consiliul Local 

și consilierii care au fost în situația aceea, n-au votat...” 

              Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Mă lași să termin, te rog frumos?” 

              Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”cum le-a spus un 

avocat, au votat din proprie inițiativă. Ori pe propria inițiativă, n-au decât să-și ia 

bani din buzunar să-și plătească și un avocat.” 

              Domnul consilier Costel Bîrsan: “Poți să vorbești după aceea. Păi vorbești 

peste mine! E frumos? Deci încă o data! Deci Consiliul Local este dat în judecată de 
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domnul secretar și de domnul Primar! Consiliul Local, repet! Eu, Bîrsan sunt și eu 

dat în judecată pe lângă alții, dar nu-i problema dumneavoastră, eu mă apăr. 

Problema e că, Consiliul Local este apărat de doamna jurist. Doamna jurist este 

notată sau cum să spun, evaluată de către domnul secretar și de Primar, îi semnează 

statul de plată. Păi îmi spuneți mie...” 

              Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Nu semnez eu, semnează domnul 

Mersoiu!” 

              Domnul consilier Costel Bîrsan: “…când poate domnul secretar îi 

șoptește ceva la ureche, poate fi obiectivă? Ce părere aveți? Și atunci obiectiv…este 

ca acest Consiliu Local din care faceți și dumneavoastră parte. Mă lăsați oameni buni 

să vorbesc? Deci acest Consiliu Local trebuie apărat obiectiv împotriva acelor doi 

domni? 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Consiliul Local 

are jurist și consider că doamna Carmen Pascaru...” 

             Domnul consilier Costel Bîrsan: “Deci doamna Carmen Pascaru este 

evaluată de domnul Secretar…” 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” ...că are toate 

capacitățile, mai ales profesionale, să ne reprezinte într-o instanță.” 

             Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Nu discutăm aici de capacitățile 

doamnei Pascaru, domnule viceprimar, sunteți pe arătură, n-ați înțeles bine! Deci 

doamna Pascaru, nu a comentat nimeni de capacitățile dânsei, este vorba de 

obiectivitatea dânsei. Nu poate dânsa să fie obiectivă, atâta timp cât domnul secretar, 

care ne-a dat în judecată împreună cu, Consiliul Local, o evaluează pe dânsă! Nu e 

clar? Ne facem că nu pricepem…” 

            Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”Cred că mai aveți 

puțin și ne cereți bani că vreți cauciucuri de vară.” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Domnule viceprimar…” 

            Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Luați domnule un 

avocat! Domnule Primar aveți cuvântul” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ …tot acar ați rămas…Problema este în 

felul următor. Dacă Consiliul Local a fost …” 
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             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Domnule Primar 

aveți cuvântul” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Mă lăsați să termin?” 

            Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Ați depășit timpul 

de acum 3 minute...” 

            Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “ Dar chiar nu vă e jenă?” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Nu mi-e jenă!” 

            Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Domnule Bîrsan, haideți! V-a dat 

cuvântul, terminați! 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “Lăsați-mă să termin!” 

            Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Vorbiți!” 

            Domnul consilier Neculai Tănase: “ Sunteți ca golanii!” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Deci dacă noi suntem dați în judecată, 

avem tot dreptul în Consiliul Local la o apărare  corectă. Dacă domnul secretar și 

domnul Primar ne-au dat în judecată pentru că ne-am abținut  la un proiect, 

dumneavoastră, pe care o mare parte din dumneavoastră, sincer , îi stimez, dar o 

mare parte dintre dumnevoastră puteți fi dați în judecată, la rândul dumneavoastră, 

că vă abțineți la acest proiect. Atenție! Da, pentru că, dacă noi ne-am abținut la un 

proiect și am fost dați în judecată, la fel puteți păți și dumneavoastră!” 

            Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Aveți dreptate! 

Fiecare să-și asume riscul. Deci propun să votăm...” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Deci domnule viceprimar, 

dumneavoastră nu sunteți în cunoștință de cauză! N-ați fost dat în judecată, da? Și 

nu vi s-au cerut bani despăgubiri. Dar vom vedea, că s-ar putea s-o luați și 

dumneavoastră.” 

           Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ”...interesul 

cetățeanului...” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Domnilor consilieri locali ar trebui să vă 

dau un pont juridic de data aceasta. Vi-l dau! Ar trebui să mulțumiți Guvernului 

României că s-a aprobat Codul Administrativ, iar acel proiect de hotărâre pentru care 

dumneavoastră, acele proiecte de hotărâre pentru care dumneavoastră nu ați votat, 
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vor putea trece cu votul a 11, era 50+1, a 11, 12 consilieri, dacă vor vota bineînțeles 

și dumnealor. Și atunci subiectul, obiectul  acelei acțiuni nu-și mai are rostul. Deci 

trebuie să mulțumiți Guvernului României că în sfârșit, chiar mulțumesc, mulțumesc 

cu toată sinceritatea Guvernului României pentru aprobarea acestui Cod 

Administrativ care a făcut lumină în Administrația Publică Locală!” 

           Domnul consilier Neculai Tănase: “ Domnule Primar dar în ce țară suntem 

noi? Suntem în Coreea de Nord, când dumneavoastră ne obligați să votăm cum vreți 

dumneavoastră?” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Nu vă oblig să votați, chiar…” 

           Domnul consilier Neculai Tănase: “ Domnule Primar…” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Chiar n-ați înțeles despre ce este vorba, 

despre acele proiecte…” 

          Domnul consilier Neculai Tănase: “…sunteți penibili!” 

          Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Dumneavoastră o să dați cu subsemnatul 

în momentul în care Curtea de Conturi vă va întreba de ce, ne va întreba pe noi și 

noi vom spune că am făcut toate procedurile și toate demersurile legale pentru a-i 

actualiza la inventarul bunurilor din domeniul public și domeniul privat al 

Municipiului Focșani.Există o diferență colosală între ceea ce apare intabulat la 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ceea ce se află în inventarul 

domeniului public și privat al Municipiului Focșani. Asta trebuia să fi votat! Era o 

chestiune tehnică, nu era o chestiune de vot politic sau de oportunitate, era o 

chestiune de asumare a unor inventarieri care, iată, oricum vor trece. Deci noi în 

acest moment avem următoarea situație, poate n-ați înțeles-o. Avem terenuri în 

domeniul public, cu o suprafață, iar conform cărții funciare, care s-a întocmit în urma 

documentațiilor tehnice, elaborate de către societatea cu care noi suntem în contract, 

avem o altă suprafață. Inventarul nu reflectă realitatea și noi voiam să punem de 

acord inventarul cu realitatea.” 

           Domnul consilier Costel Bîrsan: “Hai să închidem discuțiile…” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Păi nu este obiectul acțiunii noastre…” 

           Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Nu discutăm aici de principii…” 

           Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Votul nu poate fi…” 
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           Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Este din punctul meu de vedere, era o 

chestiune tehnică, nu era o chestiune de asumare. A fost o eroare a legii care a fost 

îndreptată prin Codul Administrației. Vă mulțumesc!” 

          Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Mulțumim! O să 

vedem acum la vot.” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Nu-i poți impune un vot cuiva!” 

         Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Nici dumneavoastră 

nu ne puteți impune nouă să vă votăm proiectul sau să nu-l votăm, da? Bine. Și de 

aceea vă mulțumesc foarte mult și vă felicit și vă invit la vot. Cine este ”pentru”? 

Împotrivă? Abțineri? Din păcate cu 8 voturi ”pentru” și 12 ”abțineri”, 9 voturi, 

dumneavoastră, nu v-am observat. Îmi cer scuze! Da, proiectul nu a fost aprobat!  

          Se supune la vot proiectul numărul 56 și nu se aprobă cu 11  „abțineri” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și 9 ”abțineri” din partea 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria 

Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai 

Tănase, Emanuel Gongu. 

         Se prezintă punctul 57 al ordinii de zi: proiect de hotărâre modificarea HCL 

nr.157/29.05.2012 privind aprobarea documentației tehnice faza proiect unic de 

execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Refacere infrastructură și sistematizare zona strada Cpt.Stoenescu din 

Municipiul Focșani”, județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

             Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Dacă sunt 

discuții? Vă supun la vot. Proiectul se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și o abținere.” 

Se supune la vot proiectul numărul 57 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 322. 
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            Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Îmi place că vă abțineți dar nu comentați, 

că totuși sunt niște reduceri semnificative de la, de 789 de mii.” 

             

            Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Da, comentez, dacă domnul Primar mi-

a dat cuvântul. Mulțumesc! Domnule Primar…” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ” În momentul în care…” 

           Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Domnule Primar…” 

           Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…se fac licitații, dar asta nu mai 

comentați, comentați…” 

           Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Dumneavoastră introduceți pe ordinea de 

zi, întotdeauna, o sumedenie de proiecte, când aveți tot timpul 25 de zile. Nu există, 

domnule! În momentul în care introduci pe ultima sută de metri, în aceeași zi sau cu 

o zi înainte, timp de 25 de zile nu ai avut timp. Înseamnă că cineva este incompetent, 

domnule!” 

          Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Da, domnul meu, este incompetent…” 

          Domnul consilier Costel Bîrsan: “ Cineva este incompetent!” 

          Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Adică ar fi trebuit să stea acești colegi ai 

noștri, ar fi trebuit să stea 29 de ore la serviciu, da, ca să resolve o adresă venită în 

20 mai 2019. Să vină să o verifice pe teren, să verifice toate aceste aspect ca să poată 

să o facă să fie funcțională. Știți câte proiecte, ați vazut câte proiecte au fost, știți ce 

înseamnă să faci o verificare amănunțită a tuturor indicatorilor tehnico-economici, a 

situațiilor de lucrări, cu care vin acești constructori? Pentru că de cele mai multe ori 

apar erori în ele și trebuie refăcute și pararefăcute, pentru a putea să nu avem problem 

în momentul în care suntem verificați.” 

         Domnul consilier Neculai Tănase: “ Domnule Primar dar nu putea fi băgat 

pentru luna viitoare?” 

             Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Domnilor este vorba despre o stradă care 

este în lucru, Căpitan Stoenescu. Vă deranjează că este o stradă în lucru?” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: ” Domnule Primar dar e prima dată când 

se întâmplă? Dacă se întâmpla prima dată, înțelegeam, dar de 3 ani de zile așa se 

întâmplă, domnule. De 3 ani, de fiecare dată! Haideți, domnule Primar!” 
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            Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Pentru că cer foarte mult și cer mai mult 

decât pot ei face.” 

            Domnul consilier Costel Bîrsan: ” Facem heirupism în ultima zi. Nu e 

corect! De aceea domnule Primar nu…” 

            Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” O să trecem la 

proiectul 58” 

        Se prezintă punctul 58 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.147/2011 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții: ”Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani”, județul Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Se supune la vot proiectul numărul 58 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 323.        

Domnul Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga: ” Proiectul 59” 

          Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.342/26.09.2017 privind aprobarea documentațiilor 

tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea 

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

”Creșterea performanței energetice a imobilului –Cantină Școală – în 

administrarea Colegiului Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani și lucrări conexe 

realizării îmbunătățirii performanței energetice; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 59 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 
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Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 324.       

Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.344/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea performanței 

energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic 

”Gh.Asachi”  Focșani, inclusiv lucrări conexe, cu modificările ulterioare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Se supune la vot proiectul numărul 60 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 325.       

 

Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.337/26.09.2017 privind aprobarea documentațiilor 

tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea 

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul  

”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea 

Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, inclusive lucrări conexe, cu 

modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 61 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 326.        
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Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.345/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice 

la corpul de clădire al Colegiului Economic ”Mihail Kogălniceanu” și execuția 

lucrărilor conexe”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 62 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 327.        

Se prezintă punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.510/28.11.2017 privind aprobarea actualizării 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, 

pentru obiectivul de investiții :”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din municipiul Focșani”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Se supune la vot proiectul numărul 63 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr.  328       

Se prezintă punctul 64 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea abrogării HCL nr.6/2017 privind cofinanțarea de către Municipiul 

Focșani, în calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistență Socială 

Focșani, a proiectului Adăpost de Noapte ”Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de 

către Societatea Națională de Cruce Roșie din România-filiala Vrancea, în 

vederea asigurării continuării acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: ”Dacă sunt discuții? Da 

somnule consilier Buzoi” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: “Am și eu o întrebare….deci am studiat și 

înainte și acum studiez problema, cum s-a ajuns la problema asta? Deci la adăpostul 

de noapte nu mai sunt oameni ai străzii? Nu mai sunt fonduri? Care e problema? 

Pentru că locuind în zona Pieței am văzut foarte mulți cetățeni de ăștia care dorm pe 

stradă!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: ”Oameni ai străzii!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: “Oameni ai străzii, da, nu-i primesc acolo? 

Deci aș vrea să-mi spună cineva ceva despre acest proiect! Îmi spuneți 

dumneavoastră? mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă îmi permiteți!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: ”Îi dau cuvântul domnului 

Primar! Vă rog frumos!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Într-adevăr, sunt oameni ai străzii, nu atât 

de mult pe cât credem noi, cel puțin cei care se adresează celor două adăposturi  de 

noapte deci trebuie să menționez faptul că în Municipiul Focșani avem 2 adăposturi 

de noapte! Aceste despre care vorbim, din strada Albinei și cel din Cartier Bahne. 

Ambele au fost construite, sau amenajate pentru că cel din Bahne este amenajat în 

cadrul unui fost punct termic, în baza unor proiecte, în baza unor contracte încheiate 

și cu Ministerul Muncii și cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, 

filiala Vrancea. Însă trebuie să vă aduc la cunoștință stimați cetățeni și doamnelor și 

domnilor consilieri faptul că, în cele două adăposturi de noapte își fac veacul maxim 

20 de cetățeni ai străzii, maxim! Și vă pot pune la dispoziție toate evidențele 

dumnealor ...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: “Mă scuzați, și capacitatea care este?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Capacitatea este mult mai mare, ar trebui 

să …20 – 30 de locuri în Albinei și în Bahne cât? …..bun domnul Director Ciubotaru 

n-ar fi trebuit să plece de la ședință …este la ședință? Domnule Director câte locuri 

are? 

Domnul Director Direcția de Asistență socială Ciubotaru….: ”20 de locuri  

pentru fiecare adăpost și se pot suplimenta cu câte 10 saltele fiecare în caz de 

nevoie!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Deci în total ar fi 60! Anual media, nu 

depășește 20! Deci un singur adăpost de noapte ar putea face față necesităților 
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Municipiului Focșani! Țin să vă reamintesc faptul că, mai e o speță, mulți dintre 

cetățenii fără adăpost provin din alte localități și știind că la noi în Focșani există 

aceste adăposturi vin și stau aici, în Municipiul Focșani, de cele mai multe ori Poliția 

Locală i-a identificat și conform legii i-a dus la Poliția Transporturi Feroviare pentru 

ai pune la tren să meargă în localitățile de domiciliu. Ne-am trezit cu ei înapoi, 

bineînțeles, nu s-au dus în localități, nu s-au conformat! Ce să le facem la ăștia? Să-

i amendăm? Dar vreau să vă amintesc altceva, și vreau să vă uitați cu atenție și să 

reflectați asupra acestei situații! Pentru cele două adăposturi de noapte Direcția de 

Asistență Socială are încheiat contract cu  Societatea Națională de Cruce Roșie filiala 

Vrancea, contract de finanțare pentru funcționarea celor două adăposturi de noapte. 

Pentru cei 20 de oameni ai străzii bugetul este anual de aproximativ 7 miliarde de lei 

vechi! Este așa domnule Director? Vă mulțumesc! Faceți un calcul simplu să vedeți 

că Primăria Municipiului Focșani cheltuie aproape 3 mii lei pentru un om al străzii 

pe lună, și am considerat că este anormal și inutil să mai funcționeze un al  doilea 

adăpost de noapte! Și am considerat că este firesc și normal ca unul din cele 2 

adăposturi, care poate să îndeplinească condițiile impuse de lege și de toate 

normativele în vigoare, să fie predat Direcției de Creșe pentru a face o Creșă pentru 

2 grupe de câte 15 copii! Avem cereri care nu putem să le soluționăm, în acest 

moment la direcția de Creșe din cauza lipsei de spațiu! Până vom construi, pe fonduri 

europene, alte creșe și vom extinde Creșa nr. 7, am considerat că se poate, cu 

cheltuieli minime, pe de o parte reducem costurile cu întreținerea acestor oameni ai 

străzii pentru că repet, Crucea Roșie ca să dețină autorizație de funcționare pentru 

cele 2 adăposturi de noapte a trebuit să angajeze – 1 psiholog, 1 asistent social, 2 

paznici, 3 îngrijitori și așa mai departe, o pleiadă de personal, care noi trebuie să-i 

plătim ca să aibă grijă de acești oameni ai străzii! Eu nu spun, doamne ferește, că am 

ceva cu dumnealor, ferească dumnezeu, este o soartă care poate să o aibă oricine din 

lume, doamne ferește, dar cred eu că ne putem doza eforturile într-un singur adăpost 

de noapte iată capacitatea este de 20 de paturi și e folosit la jumătate, pe timp de 

iarnă se poate suplimenta! Și se mai pot găsi alte spații să le utilizăm în caz de 

maximă necesitate  când vor fi coduri portocalii sau roșii de frig, de vânt, de viscol 

și așa mai departe pentru cetățeni sunt pe stradă, dar nu pot eu zi de zi să cheltuiec 

niște bani cu acești oameni și eu să nu am unde să-mi primesc copii la creșă! Am 

făcut o estimare, un calcul împreună cu Direcția de Investiții și cu  Direcția de Creșe 

și am stabilit foarte clar că acest adăpost de noapte din strada Albinei ar putea fi 

foarte frumos, în vara aceasta, până la începerea noului an școlar, să fie amenajat și 

transformat într-o creșă! Pentru 2 grupe a câte 15 copii! Da? Și se pot face lucruri 

frumoase pentru...chiar dacă e spațiu relativ mic, au și un colț de spațiu verde, strada 
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din fața adăpostului este în reabilitare, până în toamnă se va asfalta, deci sunt toate 

condițiile pentru a funcționa foarte frumos o creșă mai ales că este o zonă mai 

îndepărtată de centru și acolo, chiar părinții din zona respectivă ar fi bucuroși ca să 

nu facă atât de mult drum până la cresă să ducă un copil!”     ” 

     Domnul consilier Dan Buzoi: “următoarea mea întrebare către 

dumneavoastră era dacă s-a făcut un studiu sau se știe cam câți copii, sau dacă creșa 

de acolo ar satisface cumva necesarul de acolo de la Gară!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi doamna director de la Creșa știe mai 

bine ce cereri are….” 

Domnul consilier Dan Buzoi: “În momentul în care facem o schimbare de 

genul acesta trebuie să avem niște calcule, să vedem sunt copii suficienți, nu sunt 

copii suficienți….!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Trebuie să se înregistreze, doamna 

director!” 

Doamna director Serviciul Public Creșe – Oana Isac: ”Bună ziua! La acest 

moment Serviciul Public Creșe are înregistrat un nr. de 185 de cereri pentru 120 de 

locuri. Noi primim pe tot parcursului anului cereri pentru este normal să se întâmple 

acest lucru, deci nu este un număr final! Sunt foarte mulți părinți care au copii în 

zona gării, Longinescu și toată acea zonă și bineînțeles, ar fi foarte bine acolo!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: ”Vă mulțumim foarte mult!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, deci dumneavoastră la acest moment 

aveți un nr de 65 de cereri pe care nu le puteți onora!” 

Doamna director Serviciul Public Creșe – Oana Isac: ”Peste! Da!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Peste 65 de cereri și acolo s-ar putea 

face…” 

Doamna director Serviciul Public Creșe – Oana Isac: ”Două grupe, măcar! 

Măcar două grupe, adică 30 de copii!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumesc! Sunt 2 etaje – parter și etaj, 

se poate face, sunt 15 copii, grupa mică” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Mulțumesc! Dau cuvântul 

domnului consilier Nedelcu Mihai” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Bună ziua, ce vreau eu să spun, dacă îmi 

permiteți, nu e rău să avem creșe, nu e rău să fie, ca toți copii să aibă șansa să stea 

într-o creșă dar și din punctul meu de vedere, ca fost director al Direcției de Sănătate 

Publică nu consider oportun ca în aceste spații care sunt insalubre, care sunt, cum să 

spun eu? Construite din materiale improprii pentru a putea fi igienizate 

corespunzător, adică din panouri sandwich, din tablă și din alte materiale, eu nu 

consider personal că Direcția de Sănătate Publică va da acceptul pentru așa ceva, nu 

pot să fiu de accord ca, copilași de 2-6 ani să fie puși într-un spațiu de ăsta, mai ales 

că și scara de acolo este destul de abruptă și se poate aluneca și mai departe accidenta 

acești copii! Deci la proiectele 64, 65 și 66 grupul PSD se abține de la a vota acest 

proiect și nu-l acuz pe dl Primar de rea credință din contră, îl felicit că se gândește 

la copii, dar personal eu aș dărâma această clădire și aș face cu fonduri europene o 

creșă calumea, frumoasă, luminoasă și așa mai departe care să îndeplinească toate 

condițiile igienico - sanitare! Vă mulțumesc!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Mulțumesc domnule 

consilier, domnule Primar, aveți cuvântul!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule consilier, cu tot respectul, vă pot 

spune doar atât, că au fost colegii noștri de la Investiții și Direcția de Sănătate Publică 

a fost prezentă acolo, a fost doamna Director Isac? N-a fost prezentă nu? Dar eu cred 

că va indeplini! Rețineți acolo nu sunt condiții insalubre pentru că acele spații dețin 

licență și autorizație pentru adăpostirea unor cetățeni și nu s-au asigurat, eu vă spun 

că se pot face și sunt construcții acum moderne, din panouri sandwich dotate, izolate 

cu pereți de rigips  cu tot ce trebuie, se pot face igienizări, se pot face intimizări 

foarte elegante, e pe o structura cu fundații, este pe structură metalică, căptușită pe 

interior, doamna Costin, spun prostii? Cum este? Care este structura interioară a 

acelei clădiri?  

 Doamna Cristina Costin: “Da, am fost acolo, am făcut RLV – ul, într-adevăr 

scara este de lemn, dar sunt sume… ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cu o minima investiție, se poate! Doamnă 

nu sunt panouri, sunt panouri sandwich izolate, pe interior sunt pereți de rigips!   

Doamna Cristina Costin: “Da, e lumină, e foarte multă lumină!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunt școli în mediul rural care sunt doar 

din panouri sandwich, le-ați văzut?! Vă rog domnule consilier!” 
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Domnul consilier Costel Bârsan: Mulțumesc! Domnule Primar, uitați ce 

propunere am eu! La viitoarea ședință propuneți un proiect de hotărâre pentru 

constituirea unei Grădinițe sau Creșe, ce doriți dumneavoastră acolo și următorul 

proiect pentru desființarea acestuia, și atunci toată lumea e mulțumită!   

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Desființarea cui?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: ”Acestui centru sau ce doriți 

dumneavoastră!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Așa am pus pe ordinea de zi! Desființare 

și darea acestui spațiu în administrarea Serviciului Creșe pentru a putea să fie 

reabilitată” 

Domnul consilier Costel Bârsan: ”Pentru a putea, dar nu e certitudine că se 

va face!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule consilier, dar dacă o dăm, trebuie 

să o facem!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: ”Eu știu, noi nu prea mai credem, eu nu 

prea mai cred, câte am auzit pe aici!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi dacă mergem că va pica drobul de 

sare!” 

Domnul consilier Costel Bârsan:”De ce nu vreți să facem așa! Haideți să 

facem așa! 2 proiecte unul lângă altul!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cum adică? Stați puțin! Haideți că n-am 

înțeles!” 

Domnul consilier Costel Bârsan:”Deci 2 proiecte, unul pentru constituirea 

acestei grădinițe sau creșe și celălalt pentru desființare! În aceeași ședință!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar asta avem acum! 3 proiecte sunt, nu 

2! 3 proiecte sunt – unul este pentru darea în administrare, unul este pentru luarea 

din administrarea Crucii Roșii și unul este pentru rezilierea contractului de finanțare 

pentru acel punct de lucru!  

 Domnul consilier Costel Bârsan:” Da domnule Primar dar scrie undeva că 

noi facem o grădiniță?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da!” 
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Domnul consilier Costel Bârsan:”Nu aveți un deviz, nu aveți nimic acolo!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “La 66, citiți cu atenție, spune, privind 

aprobarea  încredințării în flosință gratuită către Serviciul Public Creșe din 

Municipiul Focșani a imobilului compus din construcții cu suprafața de 135 mp și 

teren aferent în suprafața de 215m pe perioada existenței Serviciului Public. Și aici 

se spune foarte clar – în raportul de specialitate – se face pentru a se amenaja o cresă 

acolo. Doar nu i-am dat-o pentru a administra ce? Să o facă depozit? Ce să facă cu 

ea?  

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Da, mulțumim foarte mult, 

domnul consilier Filimon!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Filimon: ”Vă mulțumesc frumos domnule 

Președinte, domnule Primar eu sunt în asentimentul domnului coleg Mihai Nedelcu, 

dar în același timp să știți că e chiar oportun să faceți acolo o creșă, cum doriți 

dumneavoastră! Dar vă întreb, fiindcă tot v-ați manifestat interesul că doriți să faceți 

lucrul ăsta, aveți acordul de la instituțiile abilitate în vederea a tot ce înseamnă partea 

asta de apobări, tot ce înseamnă avize și așa mai departe? Adică vorbim de DSP, 

adică trebuie să avem un acord, vorbesc că și eu am copil și credeți-mă, și 

dumneavoastră” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule Filimon, sunt convins, am și eu 

copii și nu le-aș da niciodată voie să meargă undeva unde sunt condiții insalubre! 

Dar nu putem să obținem toată documentația, nu putem să scoatem certificate de 

urbanism, serviciul de Creșe nu poate până când nu are în administrare acest imobil, 

nu poate să depună cerere de certificat de urbanism, să se ducă să obțină avize pentru 

că nu are documentul care să îl aibă în administrare, nu are acest document!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Filimon: ” Un acord scris de la DSP, de la 

DSV, și așa mai departe, adică, zic eu că na, eu nu sunt abilitat să zic, da, într-adevăr 

este ok și nici dumneavoastră nu sunteți, dar haideți să avem măcar un acord!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Domnule Filimon, domnule consilier, 

procedura este în felul următor : întâi se dă spațiul, după ce se dă spațiul se face 

proiectul de reabilitare, cu acel proiect de reabilitare se merge și se obțin toate 

avizele! Și dacă s-au obținut avizele pe proiect trebuie să se facă întocmai cum s-a 

scris în proiect! Dar nu pot să mă duc eu acum la Direcția de Sănătate Publică și să 

spun: eu aș vrea să fac acolo o creșă! Păi bun și cum vrei să o faci? Uite proiectul 
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aici! Păi proiectul pot să-l fac doar în momentul în care am spațiul în administrare! 

Nu am spațiul în administrare, nu pot să fac proiectul!”  

Domnul consilier Claudiu Alin Filimon: Domnule Primar, și dacă nu o să 

ne dea avizele, ce o să se întâmple acolo?  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Le va lua fără doar și poate! Eu garantez 

că le va lua pentru că proiectul se poate face de reabilitare și reamenajare a clădirii 

respective cu, repet, cu costuri foarte mici, adică undeva la, s-a făcut o estimare, 

undeva la 150 mii lei maxim se pot face, mai mult decât atât Serviciul Public Creșe 

are în dotare anumite piese de mobilier care le poate utiliza pentru dotarea acestei 

…da, ce nu se va putea face acolo, nu se va putea face o bucătărie, dar pentru asta 

sunt celălalte două creșe din Municipiu care au bucătărie și putem transporta, cu o 

mașină specializată, mâncarea pentru copilași! Dacă se vrea! Bineînțeles! Dacă nu 

se vrea…”  

Domnul consilier Claudiu Alin Filimon: ”Domnule Primar,  cărând așa, vă 

complicați, vă spun sincer!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Domnule consilier timpul 

s-a terminat!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă nu, am o altă propunere – haideți cu 

toții, facem un proiect de hotărâre, cădem de comun acord și la următoarea ședință, 

tot este Societate Națională de Cruce Roșie, să facă ei o creșă! Ei de ce se ocupă doar 

de oamenii sărmani care nu au adăpost? de ce nu fac și o creșă? Tot în sistem Cruce 

Roșie! Că la fel cheltuim bani, deci repet, nu știu, dumneavoastră tot timpul și poate 

aveți și undeva dreptate, că spuneți că sunt prețurile mari, astea sunt prețurile, dar nu 

pot să accept ideea să cheltui pentru întreținerea unui adăpost de noapte aproape 350 

mii lei anual! Domnilor sunt 350 mii anual pentru un adăpost de noapte, e vorba de 

3 miliarde jumătate, cu 3 miliarde jumătate, iată  numai pentru ca să o reabilitez îmi 

trebuie 1 miliard jumătate, cu 2 miliarde diferența fac altceva pentru copii, fac locuri 

de joacă sau fac altceva! Dar haideți să gândim puțin la chestiunile acestea! Este 

colțul ăla cu spațiu verde, se poate face acolo o curte frumoasă unde copii pot fi scoși 

în aer liber! Păi vedeți, sunt 235 metri pătrați, 215m teren și 135m amprenta la sol   

” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Domnul consilier Tănase, 

vă rog!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: Eu am ascultat ce a spus domnul Primar, 

și să știți că înclin să-i dăm oarecum dreptate, că trebuie să ne gândim la noua 

generație cu prisosință și mai ales că în Focșani e o lipsă de Creșe, și asta eu cred că 

nu este rea ideea, haideți să nu mai facem politică, să facem ceva pentru focșăneni!   

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Asta spun și eu!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Domnul consilier Bârsan, 

dar la subiect, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bârsan:”Mulțumesc! La subiect! Domnule primar, 

rare ocazii sunt convins de dumneavoastră, dar chiar m-ați convins! Din păcate eu 

nu am avut timp să citesc aceste proiecte dar chiar ceea ce ați spus dumneavoastră 

are logică și e corect, dacă vă aduceți aminte am fost de acord cu dumneavoastră și 

cu blocul din Bahne, că e corect, ce e corect e corect! Dar dumneavoastră, cu riscul 

de a vă face eu mincinos pe dumneavoastră, promiteți că acolo face o grădiniță sau 

o creșă?” 

  Primar Cristi Valentin Misăilă: “Promit cu mâna pe inimă că voi face 

acolo! Dacă acest proiect trece, promit că acolo mă voi ține personal de acest obiectiv 

pentru că îmi doresc foarte mult să facem cel puțin două clase de creșe până când 

vom primi finanțare, că avem obiective, domnul Imireanu? Pe fonduri europene în 

ce stadiu suntem cu extinderea creșei nr 7? ” 

Domnul consilier Costel Bârsan:” ok! Eu votez ”pentru” 

Domnul Adrian Imireanu: “A trecut de primele etape de evaluare, urmează 

vizita în teren!” 

  Primar Cristi Valentin Misăilă: “Iată deci avem cerere de finanțare depusă 

pentru extindere, dar până vor veni banii de la Uniunea Europeană, până vom 

îndeplini toate procedurile, asta o putem face în vara asta, oameni buni! În toamnă 

putem să avem 2 clase de creșă acolo! Dacă vreți să votați! Dacă nu, vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Filimon: ”Domnule Primar,  noi votăm dar 

dumneavoastră trebuie să vă asumați…” 

  Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu îmi asum!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Filimon: ” …că o să primiți tot ce însemnă, 

toate avizele! Mi se pare normal și corect dacă dumneavoastră v-ați asumat ” 
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 Primar Cristi Valentin Misăilă: “Facem proiectul astfel încât să obțină 

toate avizele, vă garantez! Vă mulțumesc!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Domnule Primar, noi ne abținem, dar 

mai mergem o dată pe teren să verificăm încă o dată ca să nu fie nicio greșeală, da? 

pentru că nu vreau ca, copii de 2 anișori să se îmbolnăvească după aceea pentru 

faptul că facem niște…dacă nu sunt probleme, atunci nu este nici un fel de problemă, 

cu tot dragul! Dar eu nu consider că este chiar oportun din punctul ăsta de vedere! 

Mulțumesc!” 

Se supune la vot proiectul numărul 64 și cu 11 ”abțineri” din partea domnilor 

consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu” și 9 voturi ”pentru” din partea domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi 

Dan,  Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Președinte, dacă îmi permiteți, 

mai înainte, eu țin cont că doamna Bojoaică este de specialitate, și mi-a spus că 

trebuie să votez, și am fost de acord cu ea, nu înțeleg de ce s-a abținut acuma!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Președinte adresați-vă 

focșănenilor că nu vreți o creșă! Domnule Președinte adresați-vă focșănenilor că nu 

vreți o creșă! Acum nu vă mai…” 

Se prezintă punctul 65 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

abrogarea HCL nr.401/2016 privind încredințarea în folosință gratuită către 

Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Vrancea, pe perioada 01.01.2017-

31.12.2021 a imobilului – construcție și teren afferent, în suprafață de 328,00 

mp, situate în Focșani, str.Albinei nr.18, în vedere derulării proiectului Adăpost 

de Noapte ”Sf.Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii. 

 

Se supune la vot proiectul numărul 65 și cu 11 ”abțineri” din partea domnilor 

consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu” și 9 voturi ”pentru” din partea domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi 

Dan,  Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat. 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Președinte, eu nu pot să 

înțeleg! Dar dumneavoastră cum ați votat Domnule Președinte? Domnule Președinte 

dumneavoastră cum ați votat? Că nu ați ridicat mâna! 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “N-ați observant?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Împotriva copiilor?” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Am votat prin abținere!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi dumneavoastră parcă erați cu 

focșănenii! Păi nu sunteți cu focșănenii dumneavoastră?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Domnule Tănase, terminați cu campania 

electorală! Nu este împotriva copiilor, suntem pentru copii însă trebuie să fim atenți 

ca acești copii să aibă....în siguranță, nu umblați cu prostii ...terminați-o cu prostiile 

astea, nu mai faceți campanie electorală pe spatele unor copii!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Până acuma vă dădeați de ceasul morții 

…! 

Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea încredințării în folosință gratuită de către Serviciul Public ”Creșe” 

din Municipiul Focșani, a imobilului compus din construcție cu suprafața de 

135 mp și teren aferent, în suprafață de 215,00 mp, situat în Focșani , str.Albinei 

nr.18, județul Vrancea, pe perioada existenței serviciului public; 

 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: ”Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnișoara consilier Dimitriu!” 

 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule 

Președinte, mai devreme un domn consilier de aici, de la PSD, milita pentru faptul 

că.... ” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Mulțumim foarte mult, 

următorul, mai sunt discuții? Dacă nu supun la vot!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Stați să terminăm…!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Am spus să vorbim la 

subiect, nu ne batem joc!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dacă așteptați ….” 
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Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Domnul Filimon!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Serviciul Public de Creșe, 

acum suntem la acest proiect…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stimați focșăneni uitați oamenii care 

sunt împotriva dumneavoastră!”  

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Proiectul 66!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Îmi dați voie?...Înscrieți-vă la 

cuvânt!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Vă rog, liniște!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dacă vă înscrieți la cuvânt o 

să…” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Domnule consilier, v-am 

respectat și v-am vorbit respectuos! Asta nu înseamnă că nu știu să vă înjur, dar nu 

pot să o fac aici!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Președinte! 

Domnule Președinte!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Vă rog frumos, puțină 

ordine și disciplină!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Președinte! Vă rog 

să faceți liniște în sală!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Asta vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”…și în ceea ce privește colegii 

dumneavoastră din Partidul Social Democrat și, mă rog, ceilalți!” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Vorbiți la subiect!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Păi dacă îmi dați voie! Este 

vorba acum despre proiectul cu Serviciul Public Creșe, da?” 

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”…și dacă dumnealor …” 
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Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: “E pe timpul 

dumneavoastră!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Puteți să tăceți? Nu știu, văd 

că în continuu parcă vă piscă ceva accolo, pe scaun! Ideea este în felul următor, dacă 

celelalte două proiecte nu au trecut pentru a încredința acest teren de pe strada 

Albinei Serviciului Public Creșe  cum vreți să-mi spuneți mie că vă doare capul de 

copii din Municipiul Focșani care nu au unde să meargă la cresă! Mulțumesc” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnilor aveți 2000 de creșe 

promisiune pentru români! 2000 de creșe!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Se vede că nu ai copii!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: “Dacă domnul Primar Primar și-a aumant 

chestia asta” 

Se supune la vot proiectul numărul 66 și cu 11 ”abțineri” din partea domnilor 

consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu” și 9 voturi ”pentru” din partea domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Ana-Maria 

Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi 

Dan,  Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stimați colegi, este jenant! Jenant! 2000 

de creșe ați promis și acum sunteți împotrivă!” 

Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea HCL nr.419/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

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

a investiției propunse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Reabilitarea, 

modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a grădiniței 

cu Program Prelungit nr.16”. 

Se supune la vot proiectul numărul 67 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 329.         
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Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.338/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

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

a investiției propunse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul privind 

aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

”Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic 

”Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor  conexe”; 

Se supune la vot proiectul numărul 67 și se adoptă cu 19 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Buzoi 

Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 ”abținere” din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 330.       

Doamnul Președinte de ședință Marius Iorga: ”Vă mulțumesc foarte mult 

pentru înțelegere și bunăvoința de care ați dat dovadă, declar ședința închisă, o seară 

frumoasă!” 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETARUL                                            

Marius Eusebiu Iorga                                                 MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
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