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Sclavone e patologic! Minte la fel de ușor cum respiră! 

 

În articolul ”Misăilă, dezmăț juridic pe banii noștri: 75.000 de euro 

pentru avocații ce reprezintă Primăria contra fostului șef al Ateneului”, 

scribul de serviciu al PNL Vrancea continuă să dezinformeze grosolan 

în legătură cu un contract derulat de către primărie cu firma Mocanu și 

Asociatii SRL. 

 

Pentru că autorul articolului, un ziarist celebru pentru simpatiile sale 

de dreapta dar și pentru modul în care dezinformează cititorii care 

cumpără, cu bună credință, Ziarul de Vrancea, este obișnuit să 

răstălmăcească fiecare cuvânt din Drepturile la Replică transmise de 

Primăria Municipiului Focșani, să nuanțeze fiecare enunț cu scopul de 

a demonstra cât de multă dreptate a avut el, vom fi foarte sintetici și 

vom prezenta realitatea existentă la nivelul Primăriei Municipiului 

Focșani (date publice, transparente) vs. minciunile Ziarului de 

Vrancea! 

 

Nr. 

crt 

Minciuna Ziarului de Vrancea Adevărul Primăriei 

Municipiului Focșani 

1. Misăilă, dezmăț juridic pe banii 

noștri: 75.000 de euro pentru 

avocații ce reprezintă Primăria 

contra fostului șef al Ateneului 

Fals! Până în prezent, au fost 

plătiți către SC Mocanu și 

Asociatii SRL aproape 7.000 

Euro, mai puțin de 10% din 

suma avansată de ziarul PNL 

Vrancea. 

2. Primăria Focșani, condusă de 

PSD-istul Cristi Misăilă, plătește 

25.000 de euro plus TVA, pe an, 

firmei de avocatură care o 

reprezintă în procesul cu fostul 

director al Ateneului Popular, 

Valentin Gheorghiță. Firma 

Fals! Primăria Municipiului 

Focșani a plătit către Mocanu 

și Asociatii SRL următoarele 

sume de bani: 

 2018 = 0 lei; 

 2019 = 26.370 lei 

 2020 = 7.126 lei. 
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respectivă a mai încasat de la 

Municipalitate, în 2018 și 2019, 

50.000 de euro, iar anul acesta 

urmează să mai primească 

25.000 de euro.  

3. Pe de altă parte, în cadrul 

Primăriei Municipiului Focșani 

funcționează un compartiment 

juridic care numără 9 angajați. 

Organigrama Primăriei 

Municipiului Focșani prevede 

un Compartiment Juridic cu 9 

angajați. De la începutul 

anului, în Compartimentul 

Juridic situația personalului 

este următoarea: 

 1 șef compartiment; 

 4 consilieri juridici 

prezenți la serviciu, 

dintre care unul în 

Concediu Medical timp 

de 151 zile din 170 

scurse din acest an.  

 2 posturi cu angajați 

suspendați; 

 2 posturi vacante; 

4. Până în prezent, singurul proces 

cunoscut, unde Mocanu și 

Asociații au fost prezenți în 

calitate de reprezentanți ai 

Primăriei Focșani a fost cel cu 

Valentin Gheorghiță. 

 

Fals! Este singurul proces 

despre care ziaristul este 

preocupat! Firma de avocatură 

Mocanu și Asociații SRL a 

reprezentat Primăria 

Municipiului Focșani și în alte 

7 cauze.  

5.  În contul serviciilor prestate, 

Primăria Focșani varsă, periodic, 

an după an, câte 120.000 de lei, 

adică în jur de 25.000 de euro, 

Fals! Primăria Municipiului 

Focșani a plătit către Mocanu 

și Asociații SRL următoarele 

sume de bani: 
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sumă la care se adaugă TVA. 

Până în prezent casa de 

avocatură din București a 

încasat de la Primăria Focșani, 

50.000 de euro plus TVA 

 2018 = 0 lei; 

 2019 = 26.370 lei 

 2020 = 7.126 lei. 

Total: 33.496 lei / aprox. 6.900 

Euro 

6.  Primarul PSD Cristi Misăilă și 

subaltenii săi sunt foarte discreți 

în ceea ce privește serviciile pe 

care le asigură casa de avocatură 

Mocanu și Asociații SRL, în 

afara procesului cu Valentin 

Gheorghiță. Am solicitat 

Primăriei și lui Cristi Misăilă un 

punct de vedere referitor la 

aceste contracte, încheiate cu 

casa de avocatură Mocanu și 

Asociații SRL. 

 

Am dorit să aflăm, pentru 

focșăneni, care sunt procesele în 

care Primăria Focșani a fost 

reprezentată de acești avocați. 

De asemenea, am vrut să aflăm 

și care au fost serviciile de 

consultanță și asistență juridică 

pe care care firma respectivă le-

a oferit Municipalității, conform 

listei de livrabile – documentele 

justificative care au însoțit 

facturile date spre plată. 

 

Am vrut să aflăm dacă se 

justifică plata a peste 50.000 de 

Fals! Ziaristul Ionel Sclavone a 

transmis Primăriei 

Municipiului Focșani o cerere 

de informații publice, conform 

Legii 544/2001, abia duminică, 

19 iulie 2020, la ora 17.00. 
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euro, până în prezent, la care se 

vor adăuga alți aproximativ 

25.000 de euro în perioada 

următoare. 

 

Din păcate, n-am primit nici un 

răspuns din partea primarului 

Cristi Misăilă sau a altcuiva din 

Primărie... 

 

În lipsa unui punct de vedere 

oficial, ceeea ce putem spune cu 

siguranță, până în acest moment, 

este că primarul Misăilă plătește, 

din banii primăriei, suma de 

75.000 de euro unei case de 

avocați pentru a se asigura că 

Valentin Gheorghiță nu se va 

întoarce la conducerea Ateneului 

Popular. 

7. Conform organigramei 

Municipalității, în cadrul 

Primăriei Focșani funcționează 

un serviciu juridic și de 

contencios, condus de un șef 

serviciu, în cadrul căruia 

activează zece funcționari 

juriști, printre ale căror atribuții 

se numără atât întocmirea 

actelor de natură juridică, cât și 

reprezentarea în instanță a 

intereselor Primăriei Focșani. 

 

Fals și mincinos! Deși într-un 

subtitlu scribul mincinos al 

PNL Vrancea vorbește de 9 

juriști, în text apar deja... 10 

juriști! 

Organigrama Primăriei 

Municipiului Focșani prevede 

un Compartiment Juridic cu 9 

angajați. 

De la începutul anului, în 

Compartimentul Juridic 

situația personalului este 

următoarea: 
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 1 șef compartiment 

 4 consilieri juridici 

prezenți la serviciu, 

dintre care unul în 

Concediu Medical timp 

de 151 zile din 170 

scurse din acest an.  

 2 posturi cu angajați 

suspendați; 

2 posturi vacante; 

 

Pentru o informare corectă, 

facem precizarea că cei 3 

juriști aflați efectiv la muncă în 

cadrul Compartimentului 

Juridic al Primăriei 

Municipiului Focșani, au de 

gestionat următoarele dosare: 

 1.000 dosare în instanțe 

(nu doar în Focșani); 

 400 acțiuni în lucru. 

În medie, un consilier juridic 

de la Primăria Municipiului 

Focșani gestionează 

aproximativ 250 dosare în 

instanță, fără a pune la 

socoteală și alte atribuții din 

fișa postului.  

 

 

În concluzie, Primăria Municipiului Focșani a plătit către casa de 

avocatură Mocanu și Asociații SRL, în perioada 2018 - 20 iulie 2020, 

suma de 6.900 Euro,  nicidecum 75.000 Euro așa cum afirmă, 
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MINCINOS, ziarul de casă al PNL Vrancea! Adică s-a plătit doar 10% 

din suma avansată de Ziarul de Vrancea.  

Mai mult decât atât, Primăria Municipiului Focșani publică, lună de 

lună, TOATE cheltuielile efectuate, acestea putând fi consultate aici: 

https://www.focsani.info/pagina/primaria-focsani . 

Evident, pentru scribul PNL Vrancea aceste informații nu sunt de 

interes pentru că nu serveau scopului/comenzii – nu arătau ”dezmățul” 

pe bani publici, ci mai degrabă o grijă față de banul public. 

Casa de avocatură Mocanu și Asociații SRL nu reprezintă Primăria 

Municipiului Focșani doar în procesul cu fostul director al Ateneului 

Popular ci și în alte 7 cauze, plus alte servicii de asistență de 

specialitate în etapa de pregătire și inițiere a documentatiilor de 

achizitii publice.  

Iată dovada că Primăria Municipiului Focșani nu are informații de 

ascuns și nici nu refuză să ofere informațiile solicitate de scribul PNL 

Vrancea – Ionel Sclavone. Mai ales că cererea de informații publice a 

fost transmisă abia duminică seară, 19 iulie 2020.  

Acest răspuns cuprinde toate informațiile solicitate! 

 

Biroul de presă 
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