ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

PROCESVERBAL
din 29 august 2019
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului
Focşani.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în
concediu de odihnă, drept urmare d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie
publică locală, agricultură, este înlocuitoarea de drept al acestuia, prin fişa postului.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administrație publică locală,
agricultură, deschide ședința ordinară din 29.08.2019, şedinţă convocată prin
dispoziţia d-nului Primar nr.625/23.08.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un
număr de 21 de consilieri, toți consilierii locali în funcție.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură: „vă supun atenției procesul verbal al ședinței anterioare a Consiliului
Local, ședință ordinară din 29 iulie 2019.
Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, vă rog!”.
Nu sunt discuții.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.07.2019 şi se
aprobă cu 21 voturi „pentru”.
La şedinţă participă:
- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul Municipiului Focşani;
- d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
- d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate;
- d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
- d-na Andreea Panțușu – arhivar serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
- d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
- d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat,
publicitate;
- d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
- d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare
urbană;
- d-nul Alin Nițuc – Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte;
- d-na Popa Cristina – Inspector Birou Agricultură ;
- d-nul Iulian Alexandru – Șef Birou urmărire, încasare și executare silită;
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- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică;
- d-nul Marian Mihu - – Inspector Compartiment informatică;
- d-nul Viorel Dumitru – Administrator – Compartiment Administrativ;
- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
- d-na Maria Murgoci – director Ansamblul Folcloric Tara Vrancei;
- d-na Mirela Bernovici – Șef Serviciu Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină
Școlară Focşani;
- d-nul Sorin Francu – Director Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia
”Focsani;
- d-nul Nelu Ioniță - Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;
- d-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A. Focșani;
- d-nul Adrian Vulpoiu - Director SC CUP SALUBRITATE SA Focşani;
- d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”bună ziua domnule Primar,
bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați.
Începem cu proiectul ordinii de zi care cuprinde 45 puncte:
Secțiunea I – proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 11-13
septembrie 2019, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani, în
localitatea Majdanpek, Republica Serbia;
2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 245/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici și a Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții:
”Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani, județul Vrancea, cu
modificările și completările ulterioare;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect pentru proiectul „Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea
infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program Prelungit nr. 18”;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect pentru proiectul „Modernizarea Transportului Public în municipiul
Focșani”;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect pentru proiectul „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației
bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing”;
6. 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”;
7. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 439/2017 privind asigurarea finanțării
de la bugetul de local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul
de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul
de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului”, cu modificările și
completările ulterioare;
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8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotări
Dispensar Sud” str. Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu
modificările și completările ulterioare”;
9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții:
„Reparație corp clădire servicii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56”,
cu modificările și completările ulterioare”;
10. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 246/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta
grădinițelor;
11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 4/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții: „Demolare Bloc G2, str. Aleea Căminului nr. 12”,
situat în municipiul Focșani, județul Vrancea;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi – sistematizare verticală –
str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, str. Virtuții, str. Grădinari, str. Dorobanți, str.
Târgului, str. Slt. Varvarici Doru”;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi – sistematizare verticală și
spații verzi Cartier Mândrești – str. Islaz. Str. Eternității, str. Bălți (începând de la
intersecția cu str. Izvor), Fdt. Făget, str. Mieilor, str. Cărpiniș, Fdt. Nuferilor, str.
Sălcioarei și str. Drumușor”;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi,
sistematizare verticală str. Viilor, refacere covoare asfaltice carosabile și amenajare
parcări str. Frunzei, str. Nordului, str. Prosperității, reparații și așternere covor
asfaltic str. Rovine, municipiul Focșani”;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură str. Alecu
Sihleanu, str. Gh. Șonțu și fundătura, str. Aleea Aviatorilor, str. Aleea Cuza Vodă și
fundătura, municipiul Focșani”;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi – sistematizare verticală str.
Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între strada Ion Creangă
și strada Grigore Ionescu), reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str.
Magazia Gării” din municipiul Focșani;
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17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi – sistematizare verticală str.
prof. C. Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureșului, str.
Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița”, din municipiul Focșani;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Racordarea la
rețeaua electrică a spațiului Corp C6 – Grădina Publică – Piața Unirii situat în
municipiul Focșani, județul Vrancea”;
19. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de
organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 489/2018;
20. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul „Str. Eternității” situat în Focșani, Mândrești-Munteni, ce aparține
domeniului public al municipiului Focșani;
21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul „Str. Drumușor” situat în Focșani, Mândrești-Munteni, ce aparține
domeniului public al municipiului Focșani;
22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul identificat cadastral cu numărul 65686, în suprafață de 3410 mp., situat în
Focșani, T 108, Parcelele 5762/1, 5746, 5702, 5703, 5704, 5705, 5707, 5708, 5709,
5710, 5711, 5713, 5716, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul identificat cadastral cu numărul 65687, în suprafață de 1659 mp., situat în
Focșani, T 108, Parcelele 5719, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5732,
5733, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul identificat cadastral cu numărul 65688, în suprafață de 30 mp., situat în
Focșani, T 109, Parcela 5736, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul identificat cadastral cu numărul 65689, în suprafață de 4125 mp., situat în
Focșani, T 109, Parcelele 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5742, 5743, 5744, 5745,
5746, 5749, 5750, 5752, 5754, 5755, 5756, 5757, 5759, 5760, ce aparține
domeniului privat al municipiului Focșani;
26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru
imobilul identificat cadastral cu numărul 65720, în suprafață de 4617 mp., situat în
Focșani, T 110, Parcelele 5763, 5766, 5767, 5768, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777,
5778, 5779, 5781, 5784, 5785, 5787, 5788, ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani;
27. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale
pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 12222 mp. situat în Focșani,
str. Cuza Vodă nr. 56, T. 79, parcelele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599, 4601, 4603
aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea preluării suprafeței
de 2514 mp., pentru a se putea asigura locuri de parcare pentru noul punct de lucru
al Serviciului de impozite și taxe locale;
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28. proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în
suprafață de 2514 mp. situat în intravilanul municipiului Focșani, str. Cuza Vodă nr.
56, județul Vrancea, identificat prin nr. cad. 65788, T. 79, P %4600, %4597, 4596
către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani în vederea sistematizării zonei
aferente imobilelor în care funcționează servicii de utilitate publică;
29. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor
și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
30. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 401/2016 privind încredințarea în folosință gratuită către
Societatea Națională de Cruce Roșie - filiala Vrancea pe perioada 01.01.201731.12.2021 a imobilului – construcție și teren aferent în suprafață de 328,00 mp.,
situat în Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea derulării proiectului Adăpost de
Noapte „Sf. Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii;
31. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani 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
continuității acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
32. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de achiziționare
a unui imobil construcție (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în
municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 6, județul Vrancea;
33. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate
în Focșani, cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în
conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
34. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora
li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu
modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 112/2019 privind aprobarea listei de priorități;
35. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2019,
pentrurepartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a
apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bloc 7, ap. 16 înscrisă în CF
51902-C1-U28 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U13 UAT Focșani
către domnii Manea Gabriel și Manea Maricica;
37. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din
HotărâreaConsiliului local al municipiului Focșani nr. 36/2015 din 31.07.2012
privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul,
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distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu
modificările și completările ulterioare;
38. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere
amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
39. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere
amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
40. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere
amplasate pe domeniul privat al municipiului Focșani;
41. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere
amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
42. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 176/2015 privind avizarea funcționării teraselor sezoniere
amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 45889 din 06.05.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. zona nord atragere în intravilan suprafața de
23194,0 mp pentru construire locuințe și dotări complementare” – ce se va realiza în
județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 62/13, 62/1, 62/14, 27/1, 62/15, nr.
cad. 64264, 64265, 64166, 62877, 62884, 63490, pe terenurile în suprafață de
23194,0 mp.;
44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
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;
45. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea
și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului
Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă în legătură cu proiectele
de pe ordinea de zi sunt discuții, de adăugat proiecte!
Vă rog domnule Primar”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „vă mulțumesc domnule Președinte de
ședință.
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați reprezentanți
ai mass-media, bine ați venit la ultima ședință care se va desfășura în această sală, în
această formulă a Consiliului Local al Municipiului Focșani.
Vă anunț public că, începând de luna viitoare sala de ședințe … această sală de
ședințe va intra într-o reabilitare totală. Avem deja contractul semnat, ordinul de
începere a lucrărilor a fost emis, urmează ca firma care a câștigat licitația și a semnat
contractul de lucrări să se prezinte și să înceapă lucrările. Iar pentru ordinea de zi de
astăzi, propun în completare următoarele proiecte :
1.
proiect de hotărâre pentru, modificarea H.C.L. nr.118/2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Refacere tâmplărie interioară și exterioară,
refacere acoperiș corp A ”Colegiul Național A.Ioan Cuza;
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2.
proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al
Municipiului Focșani pe anul 2019;
3.
proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.205/2019
privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la
încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Vă mulțumesc”.
D-nul Președinte de ședință Ionuţ Mersoiu: „vă mulțumesc domnule Primar,
dacă mai sunt alte discuții ? Vă rog domnule consilier”.
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc domnule Președinte,
bună ziua tuturor.
Domnule Președinte aș dori să supuneți la vot și introducerea pe ordinea de zi a
capitolului Diverse și declarații politice. Vă mulțumesc”.
D-nul Președinte de ședință Ionuţ Mersoiu: „eu propun și alocarea a două
minute pentru fiecare consilier, pentru fiecare proiect.
Dacă sunt și alte propuneri ?
Vă rog doamnă consilier”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă mulțumesc domnule Președinte.
Voiam înainte de a supune la vot capitolul Diverse și declarații politice, pentru
că știu că de obicei nu mai există pe ordinea de zi, sunt în sală prezenți cetățeni ai
municipiului Focșani care au o reală problemă și chiar dacă s-ar vota acel punct Diverse
aș prefera ca dumnealor să-și spună păsul la începutul ședinței, să nu îi ținem trei ore
cât durează ședința de Consiliu Local. Mulțumesc”.
D-nul Președinte de ședință Ionuţ Mersoiu: „Supun la vot propunerea
domnului consilier ... cine este „pentru”, „împotrivă”, „abțineri”.
Cu 12 voturi ... propunerea Diverse ... propunerea Diverse ... nu, ordinea de zi o
votăm la urmă cu totul și apoi începem ordinea de zi.
Dacă sunt alte propuneri pentru alocarea timpului de vorbit pentru fiecare
consilier!”.
Se supune la vot propunerea domnului Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:
alocarea a două minute pentru fiecare consilier, la fiecare proiect și se aprobă cu 21
voturi „pentru” .
Se supune la vot ordinea de zi, inclusiv cu cele 3 proiecte propuse de domnul
Primar Cristi Valentin Misăilă și anume:
1.
proiect de hotărâre pentru, modificarea H.C.L. nr.118/2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Refacere tâmplărie interioară și exterioară,
refacere acoperiș corp A ”Colegiul Național A.Ioan Cuza;
2.
proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al
Municipiului Focșani pe anul 2019;
3.
proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.205/2019
privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la
încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și
9 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Laura-Mihaela Ciocoeaș, AlinaRamona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a domnilor consilieri: Corneliu-Dumitru
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Gheoca, Alin-Caludiu Dobre, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Costel
Bîrsan.
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă rog să modificați ceasul,
pentru timpul alocat, pentru că ați spus 2 minute. Mulțumesc”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Două minute.
Începem cu ordinea de zi și anume cu primul proiect…”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... am avut o rugăminte, pot să încep eu,
știu despre ce este vorba, cu ce ne-au rugat cetățenii să ridicăm problema în Consiliul
Local. Și ulterior dacă vreți, și mai ales că dacă este și Primarul aici de față, și
dumnealui poate asculta și eventual să găsească o rezolvare. Pot să vă spun că este
vorba despre Asociația de Proprietari nr.310 ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „... stați un pic că nu ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... sunt cetățenii în sală și mă gândesc,
trei ore să-i ținem aici cât ține ședința, că avem totuși cincizeci de proiecte. Adică ...
mă gândesc că puțină clemență, putem avea ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ …să vadă și cetățenii cum
decurge o ședință de Consiliu Local ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... îmi dați voie să dau citire? Pentru că
oricum, Diverse nu există ... și atunci o să ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ ... la urmă ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... la urmă, a zis domnul Primar, v-a
șoptit, nu!”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „... eu zic ... sunt oameni bătrâni, cum să-i
lăsați la urmă. Deci, noi poate o să stăm aici două, trei ore, cinci ore, eu știu cât stăm
...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... domnilor consilieri ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... este o problemă de două minute, trei
minute ... au și oamenii de spus ceva care este normal, na”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Există ... domnule, îmi cer scuze,
există un Regulament de funcționare și organizare a ședințelor de Consiliu Local pe de
o parte, iar pe de altă parte, aveți posibilitarea să vă înscrieți în audiență la mine sau ori
de câte ori ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule Primar, dar este vorba și de
Consiliul Local, nu numai de Primar ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... ușa este deschisă. Dacă venim aici
cu probleme și le dezbatem înainte de a discuta problemele care sunt de interes general,
și sunt foarte multe pe ordinea de zi de astăzi ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „... aveți ceva de ascuns? E ceva care nu este
în regulă?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am nimic de ascuns dar ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „... și atunci de ce să nu ascultăm oamenii
aceștia, dacă tot au venit! Sunt concetățenii noștri”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este opțiunea Consiliului Local ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... domnule Primar dacă-mi permiteți... dacă
îmi aduc bine aminte, dumneavoastră și domnul Mersoiu ați mai procedat așa în
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probleme pe care le-ați ridicat dvs. De ce acum nu ar fi aceiași regulă! Ce aveți
împotrivă!”.
D-nul consilier Radu Niţu: „domnule ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... aveți ceva de ascuns? ”.
D-nul consilier Radu Niţu: „Nu avem de ascuns, avem o propunere ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ ... este un Regulament și
trebuie să-l respectăm ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... domnule Președinte de ședință, dacămi dați voie, este vorba despre o adresă pe care dumnealor au înregistrat-o la Primăria
municipiului Focșani astăzi, da, vă dau numărul, este: 82459/29.08.2019 ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... vor primi răspunsul în termenul cel
mai scurt posibil ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... problemele cetățenilor ... de aceea se
întrunește Consiliul Local, domnule Primar, pentru a fi aceste probleme discutate ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... problemele cetățenilor se discută pe
bază de proiecte de hotărâre propuse de consilierii locali ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... problemele cetățenilor se discută și
la punctul Diverse pe care dvs. l-ați scos de pe ordinea de zi ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... nu l-am scos ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... să nu uităm, de patru luni de zile nu
mai avem punctul Diverse, ca să nu mai vină cetățenii în sală, să-și ridice problemele
pe care le au și pe care dvs. din diverse motive nu le cunoașteți”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Da, vă mulțumesc. Spuneți vă
rog frumos cum vă numiți și spuneți repede problema dvs. ”.
Un cetățean din sală: „Mă numesc Panaitache Dumitru sunt ... de la Asociația
310. ... să vă spun că președinta noastră a fost în audiență la domnul Primar și când a
ajuns să intre, a spus: mai târziu, că acum am altă problemă, și nu a putut să intre în
audiență să ne reprezinte, să ne spunem și noi o problemă ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă:„ ... îmi pare rău, nu cred că s-a
întâmplat lucrul acesta ...”.
Panaitache Dumitru: „... pe noi ... eu stau la etajul I, la trei metri se ridică o
ditamai construcția ... păi cum a pus WC-ul în ... chiar în geamurile noastre, cum putem
noi să mai trăim acolo, astea sunt condiții umane?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Domnul meu ...”.
Panaitache Dumitru: „... puterea trebuie să intervină ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... despre ce este vorba în primul rând,
la ce adresă locuiți dvs.?”.
Panaitache Dumitru: „ str.1 Decembrie ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... eu întotdeauna am primit pe toată
lumea în audiență, dacă a intervenit o urgență am ieșit, dar m-am întors. Dacă nu a avut
timp să aștepte doamna, îmi pare rău”.
Panaitache Dumitru: „ Locuiesc la acest bloc care este cu probleme ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... la ce adresă? Dați-mi adresa
exactă?”.
Panaitache Dumitru: „... str.1 Decembrie nr.1, bl.A.4, ap.49”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... 1 Decembrie ... așa și ce se întâmplă
acolo?”.
Panaitache Dumitru: „... ce se întâmplă! Alături ... Consiliul Local a aprobat
construcția unei cetățean ... care face ... până la etajul patru-cinci ... se ridică, și nu are
nici trei metri măcar ... să putem și noi să răsuflăm. A făcut WC-ul în fața geamurilor
noastre ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... Ok., noi ne-am notat problema,
vom verifica despre ce este vorba. Nu putem să vă dăm un răspuns pe loc pentru că nu
avem toate informațiile. De aceea există o comunicare scrisă ... aveți o adresă făcută la
noi ... o să analizăm, o să trimitem imediat un inspector pe teren și vom vedea despre
ce este vorba.
Dacă se construiește fără autorizație de construire este o problemă. Dacă se
construiește cu autorizație de construire, este o altă problemă ...”.
Panaitache Dumitru: „... dar nu știu dacă este legală autorizația de construcție a
domnului?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Trebuie să verificăm, de aceea spun
că nu există acum ... dacă domnii consilieri după trei ani și jumătate de Consiliu Local,
habar nu au de administrație și de modul cum se soluționează o problemă a cetățenilor,
că trebuie să avem informația, să putem verifica la compartimentele de specialitate
existența acestor documente ... dvs. poate le cunoașteți. În acest moment eu nu am de
unde să le știu, din miile de autorizații de construire pe care le emite Primăria
municipiului Focșani ... dacă în zona respectivă există sau nu există autorizație”.
Panaitache Dumitru: „ În cei treizeci de ani de la Revoluție, noi nu am văzut nici
un om al puterii, niciodată că vine să stea de vorbă cu locatarii, cu cei care i-a trimis
acolo ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... eu cred că am fost de foarte multe
ori în teren și am discutat cu foarte mulți, dar dacă mă solicitați, veneam la fața locului,
dar nu așa prin intermediari de genul acesta ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule Primar, cum adică prin intermediari,
noi suntem consilieri, suntem reprezentanții cetățenilor ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... nu știți să faceți ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „... nu v-a dat nimeni cuvântul
domnule consilier ... ”.
Panaitache Dumitru: „... nimeni nu a cerut aprobare ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „... lăsați pe domnul ... uitați, nu
vă las să vorbiți ...”.
Panaitache Dumitru: „... eu, v-am mai spus, sunt locatar acolo ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „... vă rog frumos, vorbiți dvs.
...”.
Panaitache Dumitru: „... nu putem să stăm cu geamul deschis, din cauza că ne
intră praful și mizeria de acolo de la șantierul acela ... cine l-a organizat ... cine a aprobat
construcția, nu știm ... vă spun ... așa ceva nu am ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... stimate domn, vă garantez că mâine
voi fi personal acolo și verific toate problemele care sunt. Dar nu putem acum să
soluționăm această problemă în cadrul ședinței.
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Am luat la cunoștință despre problema dvs., personal voi veni acolo, îmi iau
colegii de specialitate, o să ne documentăm înainte, vedem despre ce este vorba și vă
dau răspuns ...”.
Panaitache Dumitru: „... vă rugăm să sisteze lucrările acolo ... că noi ne
sugrumăm acolo, nu putem trăi ... ori plecăm noi ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... dacă nu îndeplinesc condițiile
legale, vor fi sistate lucrările. Vă mulțumesc”.
Panaitache Dumitru: „... și eu vă mulțumesc”.
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
deplasării, în perioada 11-13 septembrie 2019, a unei delegații reprezentative a
municipiului Focșani, în localitatea Majdanpek, Republica Serbia;
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „Dacă sunt discuții, propuneri.
Domnule Bârsan, vă rog”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Bună ziua. Mulțumesc. Propunerea mea este să
se renunțe la această deplasare întrucât știm bine că Primăria și bugetul este sărac.
S-au plimbat destui, ne-am plimbat destul, ajunge. Părerea mea este să renunțăm
la această călătorie. Mulțumesc”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Grupul PSD, dacă are vreo
propunere!”.
D-nul consilier Radu Niţu: „Domnule Președinte, aș vrea să spun câteva
cuvinte.
În primul rând, domnule consilier, nu știu dacă știți, anul acesta nu a fost nici o
ieșire a consilierilor locali, în nici o localitate din afara țării.
Doi. Vreau să vă spun ... domnule, mă lăsați să vorbesc, eu nu v-am zis nimic,
mă lăsați să vorbesc?
A doua situație ... domnule, vă rog să mă lăsați să vorbesc, domnule, haideți să
ne respectăm ...
A doua situație, cei de la Majdanpek, după toată știința mea de consilier local,
sunt cei mai patrioți și cei mai serioși parteneri ai noștri, ai Primăriei municipiului
Focșani și ai Consiliului Local.
Noi avem semnat cu ei un protocol de înfrățire și care trebuie respectat. Ei au
venit la noi, noi trebuie să ne ducem la ei. Nu se cheltuie foarte mulți bani, ați văzut în
proiect ce se spune, că asigură cazare, masă ... numai transportul și diurna care este
infimă.
Deci, după părerea mea, Grupul PSD are două propuneri pe d-nul consilier
Daniel Ungureanu și pe d-na consilier Cătălina Lupu. Vă mulțumesc”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Mai sunt alte propuneri?”.
Trebuie aleasă o comisie de numărare a voturilor ... vă rog domnuler consilier
Nițu.
D-nul consilier Radu Niţu: „haideți să fim operativi. Îl propun pe domnul
Alexandru Nistoroiu, pe domnul Mihai Petruț și pe d-na Alina-Ramona Drumea”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Lăsăm la urmă acest proiect
și mergem mai departe”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Dacă îmi permiteți, eu am propus să supunem
la vot ca această deplasare să nu se mai facă. Vă rog să supuneți la vot”.
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Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Supun la vot propunerile
domnule consilier, vă mulțumesc”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu propun să nu se mai facă domnule, nu
înțelegeți, este o propunere! ”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: sunt buletine de vot ... sunt ... vă
mulțumesc”.
Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 245/2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru
realizarea obiectivului de investiții: ”Reabilitare și extindere Parc Nicolae
Bălcescu Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În primul și în primul rând dați-mi
voie stimați consilieri locali și stimați invitați, să facem o mică prezentare a acestui
proiect, suntem pregătiți din punct de vedere tehnic.
În mod normal ar fi trebuit să fie prezent proiectantul acestui important obiectiv,
din păcare văd că nu a venit, o să-l rog pe d-nul Bratu Bogdan să facă o scurtă
prezentare. Mulțumesc și vă rog domnule Bratu”.
Pe ecran rulează/se prezintă în imagini privind proiectul pentru realizarea
obiectivului de investiții: ”Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani,
județul Vrancea.
D-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor : „ Aceasta este intrarea din Bulevadrul Republicii unde se vor construi
aceste fântâni arteziene, se va înlocui pavajul și tot mobilierul urban, totodată
iluminatul public.
Momentan, această fântână nu există, care este ... cea circulară, și mergem către
zona unde va fi reamplasat bustul lui Nicolae Bălcescu. Aici vedem zona de șahiști ...
”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... este a doua intrare dinspre str.
Nicolae Bălcescu ...”.
D-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor : „... este a doua intrare dinspre str. Nicolae Bălcescu ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... unde acum este locul de joacă
pentru copii ...”.
D-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor : „... oarecum pe aceiași poziție.
S-au prevăzut două grupuri sanitare, față de unul în prezent, sunt diametral opuse
în parc, pentru a asigura ... aici este vechiul ... pe amplasamentul vechii fântâni, se
propune o fântână verde. Ce nu se vedea în imagini, era între acele zone verzi, există
jeturi de apă.
Aceasta este zona de șahiști ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... create prin gardul viu ...”.
D-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor : „...da, un labirint creat din gard viu.
Aici avem un amfiteatru, proiectantul propune un amfiteatru pentru diverse
activități în aer liber. Poate fi folosit de către elevi, de către grădinițe, se pot desfășura
spectacole.
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Zona de skateri, a fost prevăzută o zonă de skateri pentru a asigura tinerilor un
asemenea loc.
Aceasta este intrarea dinspre str.Timiș. Aici avem o zonă gândită pentru iubitorii
de animale, să-și petreacă timpul, este oarecum separat un pic de restul parcului.
Totodată avem locul de joacă refăcut, mult mai generos față de cel actual și în
altă zonă a parcului.
Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sistem automat de irigații pentru a asigura
o irigație eficientă, pentru a nu mai fi nevoie să folosim furtun și alte ... Sistemul de
iluminat se reface integral, sistemele de ... branșamentele toate de apă pentru cele două
grupuri sanitare și pentru sistemul de irigat se refac integral. Totodată branșamentele
electrice, sunt ... se reface ... ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... sistem de supraveghere ...”.
D-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor : „ sistem de supraveghere video, da aveți dreptate.
Parcul se reface integral, rămânând pe amplasamentul lor doar zonele de spațiu
verde care se curăță. Copacii se toaletează, nu se taie cum s-a spus în presă, se
toaletează și chiar se vor planta mai mulți copaci în zonele care, la momentul acesta
sunt libere ... nu există copaci plantați și motivat de faptul că multe dintre aleile actuale
vor fi reconfigurate, vor rămâne spații verzi pe care se vor planta acești copaci.
Mulțumesc”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „ Vă mulțumesc domnule
director. Domnule Primar dacă aveți ceva de spus.
Vă rog doamna consilier”.
D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „Mulțumesc domnule Președinte. Eu
am o întrebare la care vă rog să-mi răspundeți. Există niște zvonuri că între anumiți
proprietari ... sunt anumiți proprietari de teren pe Parcul Balcescu și sunt litigii între
Primărie și teren.
Vreau să știu doar adevărul, că în acest caz nu are rost să cheltuim niște bani pe
studii de fezabilitate dacă sunt litigii și există proprietari pe o porțiune din terenul din
Parcul Bălcescu. Mulțumesc”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu știu, juridicul ar trebui să răspundă
dar nu avem nici un proces în acest moment în derulare pentru a fi retrocedată vreo
suprafață de teren din Parcul Nicolae Bălcescu. Sunt întradevăr doar zvonuri. Iar dacă
stăm și analizăm foarte bine și vreau să vă spun foarte clar, singurul lucru pe care nu
am putut să-l prindem în acest proiect foarte mare deși ne-am dorit foarte mult, a fost,
fosta Grădină de Vară, fosta Grădină de Vară care în acest moment este în proprietatea
Regiei Autonome de Difuzare a Filmului, RADEF-ul așa cum îl știm noi cu toții,
societate ... regie autonomă care a intrat în insolvență din nefericire, și în acest moment
se parcurg toate etapele, nu mai pot fi preluate imobilele apartinând acestei Regii în
administrarea Primăriei municipiului Focșani până în momentul în care nu se
finalizează această procedură de insolvență”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc. Da, a fost ... e un film frumos,
nu știu cine l-a regizat, e apărut așa că suntem la teleenciclopedia domnule Primar.
E una din SF-urile, ficțiunea pe care dvs. la vreme de seară probabil le așterneți
pe hârtie sau în proiectele dvs. Cert este că în ultimii trei ani ne-ați prezentat o grămadă
de desene, filmulețe, fotografii, și realitatea este mult mai dură.
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Eu acum vreau să vă întreb alt lucru, deci, din tabelul prezentat de dvs. constatăm
că în doar doi ani costurile investiției au crescut de aproximativ zece ori, de la unu
virgulă douăsutenouăzeci și patru lei în 2017, la treisprezece virgulă nouăsutepatruzeci
și două milioane lei în 2019 anul acesta. Dacă nu cumva prețurile au fost umflate
nejustificat, deci, de peste zece ori de reprezentații Primăriei, mă rog, pentru a rotunji
conturile unor firme prietene ale PSD care vor să pună mâna pa contract ...”.
Preşedintele de ședință d-nul Ionuţ Mersoiu: „... nu ... nu ... vorbiți ...”.
Domnul consilier Neculai Tănase: „Lăsați-mă domnule. Dar cum, când crește
prețul de peste 10 ori? Eu acum aș vrea să vă întreb: doar de 10 ori a crescut prețul
acestui filmuleț? Deci întrebarea mea: tot de 10 ori?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Intră în prețul contractului de
proiectare.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, acum trei ani când un
coleg de-al nostru v-a propus să facem acest parc, Parcul Bălcescu, cu fonduri
europene, dumneavoastră ați fost de acord și până la urmă facem cu fonduri de la buget
de peste 10 ori. Deci nu vedeți că dumneavoastră tot ce propuneți sunt la niște prețuri
astronomice?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă dau să citiți articolul din ziar?
Ați citit articolul din ziarul de Vrancea. De la Sclavone citire. Aveți și dumneavoastră
gândire proprie sau doar de la domnul Sclavone citire?...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, dumneavoastră cu
gândirea dumneavoastră proprie nu ați făcut nimic în acest oraș...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Oare?”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Și știe tot focșăneanul. Se vede cu ochiul
liber. În afară de aceste filmulețe pe care ni le prezentați, realitatea, când ești în oraș,
realitatea este gri.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnelor și domnilor consilieri,
eram pregătit pentru aceste interpelări, pentru că le-ați citit din Ziarul de Vrancea.
V-au pregătit materialul cei din Ziarul de Vrancea. Ziar plătit de partidul
dumneavoastră. Nu mai este niciun fel de problemă și de secret în acest lucru.
Eu vă spun doar atât, în 2017 s-a făcut un proiect minimal cu niște informații
minimale. Ceea ce am dorit noi să facem a fost, așa cum a spus și domnul director
Bogdan Bratu, din temelie acest parc.
Dacă atunci se dorea doar o reparație a aleilor și, eu știu, a unui mobilier urban
care trebuia amplasat acolo, acum se reface din temelii. Vor rămâne în picioare doar
copacii din acest parc. În rest totul va fi refăcut integral de la început. Și vă dau un
simplu element de comparație, chiar dacă spuneți că nu fac nimic.
Vă invit în Grădina Publică din Municipiul Focșani să vedeți că se lucrează deja
intensiv și sper eu că până la sfârșitul lui octombrie să fie gata refacerera în integralitate
a aleilor.
Știți cât a costat, domnule consilier, 4200 mp de refacere a aleilor din parcul
Grădina Publică? Vă spun eu. Aproximativ 2 milioane lei.
Știți ce suprafață are parcul Bălcescu, dacă ați citit și sunteți curios să citiți?”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule primar, eu doar sper să puneți un
pavaj de calitate nu ca cel din Piața Unirii pentru care în fiecare an cheltuiți bani din
bugetul Focșaniului. ”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pavajul are garanție 5 ani de zile,
răspunde constructorul. 23.000 are toată suprafața. Eu vă spuneam doar suprafața
aleilor pietonale, este vorba de 6.567. Da, în Parcul Bălcescu suprafața aleilor pietonale
este 6500, o dată și jumătate față de ceea ce este în parc.
Vă dau doar un exemplu de reabilitare: cât credeți dumneavoastră că ar costa o
pergolă amenajată pentru șahiști? Cât credeți că ar costa grupurile sanitare?”
Domnul consilier Neculai Tănase: „De 10 ori domnule Primar?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Le punem pe hârtie și se adună.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ La Primărie totul costă scump.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da domnule Bîrsan și la gaze costă,
dacă le facem la negru costă mai puțin. Nu am niciun fel de problemă. Vă pot
demonstra. O să vă demonstrez. Numai refacerea suprafeței de gazon, este o suprafață
de aproape 1 ha 2000 metri.
Domnilor consilieri, toate acestea se fac nu cu bani puțini și vom vedea, pentru
că de fiecare dată atunci când am scos la licitație un proiect, în urma indicatorilor
tehnico-economici propuși, s-a ajuns la situația în care s-a adjudecat o licitație la un
preț de 90, 80% depinde cum au fost ofertele făcute de constructori. Oricum s-au făcut
economii.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar să înțeleg că până acum
dumneavoastră nu ați făcut nimic până acum pentru că nu ați avut bani?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am făcut nimic. Așa spuneți
dumneavoastră. Eu vă dau câteva exemple...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Dați-mi exemple ce ați făcut în ultimii 3
ani.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar nu trebuie să vă dau exemple,
le văd focșănenii, locurile de joacă...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Focșănenii văd, normal...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Reabilitarea parcului, reabilitarea
monumentului istoric, sunt foarte multe lucruri care s-au făcut în ultima perioadă. Nu
terminăm ședința până la ora 12 dacă vreți să discutăm toate obiectivele care au început
sau vor începe și au stat în documentații până acum...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Aveți dreptate, focșănenii vor vedea. Așa
este...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vadă focșănenii până în 2020,
când dumneavoastră credeți că nu se va vedea nimic. Eu vă spun mai multe chestiuni
că s-au făcut. Asta este opinia dumneavoastră și dezinformarea pe care o faceți. Este
dezinformarea pe care dumneavoastră o faceți.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule dar ieșim pe stradă, mergem pe
străzi, vedem cum sunt străzile.
Că ați turnat acum un pic de asfalt, e foarte bine, dar asta trebuia să o faceți...
În ultimii 3 ani nu ați făcut nimic domnule primar. Știți că românul spune așa că
porcul nu se îngrașă în ajun. Nu știu dacă știați de vorba asta.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă spun doar atât, că nu vreau să
monopolizez discuția, vă spun un singur lucru, acest proiect va fi scos imediat la
licitație și sper eu ca în primăvară deja să avem un constructor care să demareze aceste
lucrări.
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Primăvara anului 2020, domnule consilier, spre surprinderea dumneavoastră
neplăcută. Mulțumesc.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte.
Eu aș vrea să fac câteva aluzii, puțin spus pe marginea acestui proiect de hotărâre.
Într-adevăr domnule primar, știu că dumneavoastră niciodată nu respectați ceea
ce cer alții, mă refeream și la timpul acesta de 2 minute.
Ați vorbit în continuu în condițiile în care Consiliul Local decide. Mi-a plăcut
acest filmuleț, sună așa fantasmagoric și vreau să vă spun să nu fie acea situație ca a
șefului dumneavoastră de partid din clădirea vecină care a plagiat tot așa un filmuleț și
poze de la un minunat spital din SUA care ar urma să fie construit.
Domnule primar sigur nu și dumneavoastră sunteți în aceeași situație?
Și dacă nu sunteți în această situație vă rog, imperios, până în 2020 nu vă mai
atingeți de nimic în orașul acesta că ați pârjolit tot ceea ce ați atins. Mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îmi pare rău că nu v-am atins pe
dumneavoastră.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Slabe șanse domnule.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Frumos film, vă pricepeți la desene animate.
Problema este, domnule primar și stimați colegi, din 2009 tot vedem desene
animate, din 2009 de la prima hotărâre a Consiliului Local, scrie aici.
Și dacă dumneavoastră, domnule Primar, considerați că a mări prețurile de 10
ori prin diferite tertipuri, crezând că noi nu ne pricepem, nu știm și numai
dumneavoastră știți totul, vă înșelați.
Nu este nicio scuză pentru asemenea prețuri. De altfel, am spus în repetate
rânduri, prețurile la primărie sunt mari.
Cum Dumnezeu la un privat lucrurile și prețurile sunt normale, corecte și numai
la noi la primărie ajung de 10 ori mai mult?
Și vedeți dumneavoastră, domnule primar, mereu vă legați de soția mea.
Domnule, am avut noroc de o soție deșteaptă și am cu cine să mă sfătuiesc. Și vă mai
spun ceva. Eu am luat această femeie, soția mea, nu a fost tăvălită de toți șoferii din
Focșani. Așa că vă rog frumos uitați-vă în ograda dumneavoastră întâi și după aceea
vorbiți.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Mai aveți 30 de secunde.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă lăsați să vorbesc? Haideți să vorbim
despre acest proiect.
Deci, vedeți dumneavoastră, spuneți că această suprafață totală este de 23.365
mp., așa scrie în acest proiect. Păi nu dă. După socoteala aritmetică elementară de aici,
este o suprafață mai mică,
Dumneavoastră sunteți inițiatorul proiectului și ar trebui să știți dacă vă pricepeți
la aritmetică.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „V-a expirat timpul domnule
consilier...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu au trecut 2 minute.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Alte discuții? Vă rog
domnule viceprimar.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule nu mă lăsați să termin? Eu vorbesc
la subiect...”
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Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule viceprimar...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule de ce nu mă lăsați să termin..”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Așa am aprobat în Consiliul
Local. Am aprobat un regulament. Vă rog. Ați vorbit 2 minute.”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc domnule președinte.
Domnule Bîrsan nu v-a întrerupt nimeni cât ați avut acele 2 minute. Ați avut 2
minute, le-ați epuizat, eu o să fac la fel, o să le respect. Ați votat și dumneavoastră, vam văzut cu mâna pe sus.
Domnule Bîrsan îmi dați voie? Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu vroiam
să vă spun un caz real ce mi s-a întâmplat ieri după amiază.
M-am întâlnit cu un prieten care a venit din Italia, de doi ani nu a mai fost în țară
și chiar nu vreau să fac o aluzie la dumneavoastră. Nu vă mai bateți joc. Eu vorbesc
serios. Și mi-a spus următorul lucru: găsește Focșaniul complet schimbat și mi-a spus
că doar orb să fii, vă jur, doar orb să fii și să nu vrei să vezi că în acest Focșani... ”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule ce legătură are cu proiectul?”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vorbeam de proiect. Nu am
terminat...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Spuneți povești acum? Vreți să vă spun și
eu o poveste?”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu este nicio poveste. Vă spun
lucruri care s-au întâmplat și dumneavoastră ați intrat în panică. Nu ați votat niciun
proiect în trei ani de zile. Niciun proiect benefic...”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule viceprimar, vă rog să
fiți decent, sunteți viceprimarul orașului.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Doamna consilier, nu v-am
dat cuvântul.”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu așa vorbesc. Sunt foarte calm,
chiar.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule Tănase, vă rog
frumos să faceți liniște.”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Toți ați luat cuvântul și nu v-am
întrerupt pe niciunul.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Spuneți ceva vis-a-vis de proiect. Nu bateți
câmpii.”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Este vis-a-vis de proiect. Lăsați-mă
să ajung...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Spuneți, povestiți...”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule, vă promit că nu o să vă
las să vorbiți. Că știu să fac și treaba asta, dacă vă doriți. Foarte urât.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnilor sunteți la piață
aici? ”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Asta știți să faceți, scandal în
consiliul local, să induceți în eroare cetățenii Municipiului Focșani, să mințiți cu
nerușinare. Panica care vă ajunge din urmă și o aveți în suflet, acum se vede clar, pe
viu...”
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule viceprimar vorbiți de
ceea ce credeți dumneavoastră acum?”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule
viceprimar, supun la vot proiectul. Nu mai dau cuvântul la niciun coleg pentru că nu
sunteți civilizați.”
Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnule nu aveți idee că 20 de români/ oră
părăsesc țara? Trăiți în altă țară dumneavoastră?”
Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Filimon știți câți s-au dus acum
la spital că își doresc să se angajeze? Veniți din afară sunt 200 de oameni, 200 de
asistenți au venit din afară să lucreze în Focșani. Nu știți dumneavoastră? Vorbim de
Focșani aici.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc. Domnilor un
pic de decență. Puteți să fiți un pic matur, domnule Tănase, vă rog?”
Se supune la vot acest proiect 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, Gongu Emanuel și 9 abțineri din
partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Ciocoeaș
Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina
Ramona, Buzoi Dan și Filimon Ionuț proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr.
353.
Domnul consilier Neculai Tănase: „De 10 ori ați crescut prețurile! Vă bateți
joc de banii focșănenilor!”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ați citit măcar devizele, ați văzut
ce se face în parcul ăsta?”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți să vedem ce firme participă.
Domnule Nistoroiu ia spuneți...”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Liniște vă rog.”
Se prezintă punctul nr. 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul
„Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a
Grădiniței cu program Prelungit nr. 18”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bine ar fi să ne lăsați să vorbim. Vom vota
acest proiect, eu voi vota acest proiect care, întocându-mă un pic la proiectul....”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Nu vă dau voie să vorbiți,
vorbiți pe proiect. Suntem la proiectul nr. 3.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă nu ați citit mapa, face referire la
proiectul din 2018, domnule primar. Deci e vorba de hotărârea Consiliului Local
420/2018.”
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule președinte s-a votat
proiectul, vă rog frumos.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, pe acest proiect...”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „La nr. 3, da?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule mă lăsați să vorbesc odată. Nu mă
mai întrerupeți!
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Deci acest proiect pe care noi îl votăm astăzi face referire și se trage din acel
proiect. E vorba de confirmarea sumei pe care am votat-o în acel proiect din 2018. Da?
Și ceva nu dă aici. Uitați, aici în tabelul cu acele sume, este o diferență din punctul meu
de vedere de 38957 lei. Nu dă.
Am încercat să socotesc pe toate părțile. Poate alții care sunt mai buni la
contabilitate rezolvă problema. Luați vă rog frumos, tabelul cu valoarea investiției de
la acea hotărâre și vedeți că nu dă.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Imireanu să vă răspundă la
această întrebare. Cel din 2018 la care au fost aprobați indicatorii, probabil ”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu dă socoteala. Nu ies banii.
Dumneavoastră aveți multe socoteli în cap. Și până face socoteala domnul Imireanu,
vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că un gospodar al unui oraș muncește un an
din patru? Acum când vine campania electorală v-ați apucat să...”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Numai Magheru, dacă ne gândim la
Magheru, a durat un an și o lună. Toate străzile sunt bordelite. Și când le faceți? Le
bordelesc, pleacă muncitorii și le faceți în ultima lună înainte de alegeri...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Explicați-i domnului inginer
aviator. ”
Domnul Adrian Imireanu – Șef Serviciul Proiecte: „Dacă se adună se dă 4
milioane 399. E același total și în proiectul ăsta și în totalul ăla, doar că aici sunt
defalcate pe cheltuieli eligibile, neeligibile și contribuție proprie.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „V-au ieșit până la urmă
socotelile?”
Se supune la vot proiectul și cu 21 voturi pentru proiectul a fost aprobat
devenind hotărârea nr. 354.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți în spate la acest proiect
solicitarea de clarificare venită de la Agenția de Dezvoltare Sud-Est. Și aici aveți foarte
clar. Domnilor sunt verificate și răsverificate de acest ADR și cele vechi și cele noi.
Noi răspundem la aceste clarificări prin acest proiect de hotărâre. Revenim, dacă vă
doare mâna să mai ridicați odată. ”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Doamna Dăscălescu vă rog
să mai explicați o dată.”
Doamna Cristina Dăscălescu – Șef Serviciul administrație publică locală,
agricultură: „Nu este greșit, hotărârea 420 din 2018 pe care anexă ați arătat-o
dumneavoastră, a fost modificată în 2019 prin Hotărârea nr. 145 despre care se face
referire în raportul Serviciului Proiecte la acest proiect.
Iar prin Hotărârea nr. 145/2019 valoarea este de 4.399.162,25 lei. Vedeți în
raportul la acest proiect, pe prima pagină, jos, ultimul rând este specificată hotărârea
nr. 145/2019 de aprobare a indicatorilor proiectului, care modifică hotărârea nr. 420
din 2018. ”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc.”
Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, aș vrea să clarificăm.
Domnule consilier, noi votăm aici oportunitatea, nu facem discuții că sunt 2 lei în plus
sau 3 lei în minus. Nu ducem în eroare cetățenii Municipiului Focșani că nu știu ce
socoteli aveți acolo.
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule consilier, nu le dă
nimeni oportunitatea, noi suntem aleși de cetățeni aici. Nu trebuie să-mi dați
dumneavoastră voie sau președintele...”
Domnul consilier Radu Nițu: „Sunt foarte multe organisme care verifică la
proiectele noastre.”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc.”
Se prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul
„Modernizarea Transportului Public în municipiul Focșani”; Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă.
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții. Vă rog
domnule consilier.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu aș dori ca la această investiție să nu se
procedeze ca la Primăria Capitalei unde s-au cumpărat autobuze de proastă calitate și
așa mai departe.
Sperăm să avem, Primăria să aibă, totuși decența să cumpere niște autobuze care
să corespundă nevoilor focșănenilor. Scrie aici undeva că 20 de autobuze la o sumă de
47.600 mii lei adică undeva la 500.000 euro pe bucată.
Și aș vrea să întreb și eu, că nu am văzut nicăieri, cam cât este durata de viață a
acestui autobuz electric? Câți ani până la casare poate el să funcționeze? Dacă știe
cineva ”
Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule director.”
Domnul Ionel Diaconu - Director SC Transport Public SA Focșani: „Cele
20 de autobuze la care faceți dumneavoastră referire sunt cele care le-au scos la licitație
MDRAP,ei au făcut un caiet de sarcini. Prețul acesta, care spuneți dumneavoastră,
cuprinde toată întreținerea inclusiv și becuri pe o perioadă de 5 ani de zile, așa e făcut
de ei, nu l-am făcut noi, ei l-au făcut, Ministerul Dezvoltării.
Deci pe perioada celor 5 ani de zile garanția este totală, inclusiv la acumulatori.
Ce pot să vă spun, că durata de viață a unui autobuz după normele pe care le avem noi
în momentul de față în România, nu face specificații, e că autobuz clasic sau autobuz
electric este de 8 ani de zile.
Dar pot să vă spun că noi, în momentul de față, avem autobuze din 2008, 2009,
deci vor dura cel puțin 10 ani.
Problema va fi cam la al 7- lea an, când vor fi schimbați ceva din acumulatori,
elemenți sau mai mult.
Dar asta pot să vă spun, că 5 ani de zile este întreținere totală fără nici măcar un
litru de ulei. Așa este caietul de sarcini făcut.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule director nu v-am contrazis și nu la
asta m-am referit. E un lucru foarte bun că se achiziționează autobuze electrice. Sunt
total de acord. Dar pur și simplu aveam o întrebare de curiozitate, că orice autobuz,
orice mașină, orice vehicul are o durată de viață și mă gândeam dacă știți sau, în
documentațiile dumneavoastră sunt specificații de genul...”
Domnul Ionel Diaconu - Director SC Transport Public SA Focșani: „Acel
caiet de sarcini nu l-am făcut noi totul este la Ministerul Dezvoltării.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Există trecut undeva durata de viață acestor
autobuze, asta vreau să întreb?”
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Domnul Ionel Diaconu - Director SC Transport Public SA Focșani: „După
norma contabilă, așa cum aveți și dumneavoastră la firmă, este 8 ani de zile. De
funcționare sunt 10, 12 ani cel puțin. ”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc.”
Nu sunt alte discuții. Se supune la vot proiectul și cu 21 de voturi pentru
proiectul este aprobat devenind hotărârea nr. 355.
Se prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul
„Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui
sistem de bike-sharing”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 21 de voturi pentru proiectul a fost
aprobat devenind hotărârea nr. 356.
Se prezintă punctul 6 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 Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții. Vă rog
domnule consilier.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Acest proiect a mai fost în
discuție de câteva ori și tot de atâtea ori nu am putut să lămurim anumite aspecte.
Acest proiect a fost făcut ca urmare a unui contract de consultață cu firma Urban
Scope. Deci această firmă a fost creditată ca fiind o firmă foarte serioasă și care poate
face un asfel de studiu la nivelul Municipiului Focșani. Ei au făcut, scriu aici, au făcut
o anchetă foarte cuprinzătoare și au ajuns la asemenea concluzii scrise în acest proiect.
Păi dânșii au doi angajați.
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Cum au putut ei să facă asemenea anchetă
nu-mi imaginez. De asemenea, în obiectul lor de activitate nu apare nicicum ceea ce
am făcut noi, ceea... ce contract am... am încheiat noi cu dânșii. Aveam pe aici scris
printre altele, uitați ce scrie... activități de arhitectură, lucrări de construcții, fabricarea
de motociclete, de biciclete, comerț cu amănuntul, intermedieri comerț... și eu am mari
îndoieli că acest raport făcut de această firmă este cea... este un raport corect și care
reflectă realitatea, mai ales că undeva dânșii spun că la nivelul anului 2021 vor circula
cu autobuzul undeva la vreo 21.000 de locuitori ai Municipiului Focșani, ceea ce e o
mare gogoriță. Știți bine că cetățenii Focșaniului pleacă unde văd cu ochii și nu se mai
întorc.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”La câte sunteți...? sunt mașini.
Da, vă mulțumesc, domnule consilier.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu mă mai lăsați un pic?”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Două minute, vă rog frumos.
Alte discuții, dacă mai sunt...”
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă cu 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
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Eusebiu și 9 abțineri din partea următorilor consilieri: Buzoi Dan, Ciocoeaș LauraMihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon
Ionuț, Bîrsan Costel, Tănase Neculai și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 357.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 7 al ordinii
de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 439/2017 privind asigurarea finanțării de la
bugetul de local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de
stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul
de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului”, cu modificările și
completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 358.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mă bucur că nu au făcut nicio
remarcă pentru această stradă care este aproape gată, domnule, asfaltată și a fost o
stradă de pământ și una dintre puținele mele realizări în cei 3 ani de când sunt aici. Vă
mulțumesc.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc și eu, domnule
Primar.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O stradă de pământ care a fost
asfaltată și reabilitată integral. Mulțumesc. Dar asta nu se vede...”
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 8 al ordinii
de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotări
Dispensar Sud” str. Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu
modificările și completările ulterioare”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă.
Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Domnule viceprimar, această...
acest dispensar se execută această modernizare se execută cu o sumă calculată, am mai
dicutat noi în 2018 undeva la 650 euro/mp în condițiile în care se, pe pereți nu se aplică
faianță, ci o vopsea epoxidică, așa-zisă epoxidică de pe vremea lui bunica. La tabelul
care ni l-ați anexat dumneavoastră există la construcție montaj un plus de 3976 de lei
și un minus la utilaje echipamente și funcționare CNC, montaj, deci un minus de 72429
de lei. Puteți să-mi spuneți și mie minusul ăsta de unde vine și plusul de unde vine.
Dacă ne puteți spune și nouă. Mulțumesc.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Totuși e o scădere, nu? E bine.
Față de 2018...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Păi de unde această scădere?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați auzit de ce v-am spus mai
devreme? La punctul 2, la proiectul nr. 2, în urma licitațiilor au rezultat aceste sume,
domnule. Deci întotdeauna noi acum aprobăm indicatorii care au fost stabiliți în urma
licitației. Deci a fost o reducere pe total contract, de ce nu vorbim corect?! Până la
capăt... vedem numai plusurile... o reducere, deci o economie făcută la bugetul local de
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87477 de mii de lei pe total contract și lucrările sunt în plină desfășuare, îmi pare rău,
iarăși un obiectiv care va fi finalizat pe mandatul meu. Mulțumesc.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule primar, eu nu neg ceea ce ați spus
dumneavoastră că prin licitație, dar sunt curios că aici spune utilaje, echipamente...
înseamnă că s-a renunțat la ceva utilaje? Sau sunt mai ieftine acum? Acum deodată sau ieftinit?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu s-a renunțat. S-a oferit un preț
mai mic decât cel estimat de către inginerul, de către firma de proiectare. Iar când
dumneavoastră împărțiți valoarea totală la suprafață luați în calcul și dotările care vor
fi făcute în dispensar. Nu e vorba de o simplă construcție pereți și pardosele...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Da domnule primar sigur. Să știți că am făcut
asta.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da?”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Da...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dotările la un cabinet stomatologic,
poate să ne spună domnul consilier Nedelcu cât costă, da? Dacă... poate vă pricepeți și
aici, mă scuzați. Vă mulțumesc...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc... supun la
vot...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule primar dacă vreți consultați...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, vă rog
frumos...”
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă în unanimitate
de voturi, devenind hotărârea nr. 359.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 9 al ordinii
de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de
investiții: „Reparație corp clădire servicii situată în municipiul Focșani, str. Cuza
Vodă nr. 56”, cu modificările și completările ulterioare”; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă.
Discuții? Vă rog domule consilier...
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. În tabelul anexat, la
caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, la punctul 4 apare montaj
utilaje tehnologice, o anumită sumă, la punctul 5, utilaje tehnologice și funcționale care
necesită montaj. Aș vrea să știu și eu care-i diferența între aceste 2 caracteristici. Mie
mi se pare la fel... ia ziceți domnule. Domnule, acest montaj utilaje tehnologice... utilaje
tehnologice funcționare care necesită montaj... nu cumva e același lucru, dar pus
invers?! Doresc și eu un răspuns... de aia suntem aici...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, sunteți
inginer?!”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule, nu contează ce sunt eu, doresc și
eu un răspuns...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sau sunteți apevist? Ce sunteți?
Aviator...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Sunt contabil...”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mă scuzați...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”La cravată...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, citim românește?
Înseamnă montajul utilajelor... manopera este una, iar utilajele și echipament
tehnologic care necesită montaj este cu totul alta, deci reprezintă montajul și utilajul.
Dar e greu... uneori e greu... din avion se vede mai greu. Îmi pare rău. Mulțumesc.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule primar, dumneavoastră ați citit?
Aici... nu cumva ar trebui scrisă gramatical.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți?”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu cumva ar trebui scrisă gramatical? Da
domnule, scoateți pistolul cumva?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Utilaje tehnologice care nu necesită
montaj și utilaje tehnologice și echipamnete funcționale care necesită montaj și
montajul care-l necesită prevăzut la punctul 5 se regăsește și la punctul 4. E simplu.
Dar... puteți trimite un alt control să verificați că e în lucrul și e aproape de
dumneavoastră acolo. Vă mulțumesc. Se lucrează și la acest obiectiv... da, în curând
cetățenii nu vor mai trebui să facă naveta de la serviciul de permise, pașapoarte și așa
mai departe până la Primăria Municipiului Focșani, vor avea un serviciu chiar în
imediata apropiere pentru a putea să venim în sprijinul tuturor cetățenilor care
înmatriculează... care au înmatriculat în ultima vreme, peste 40% a crescut nr.
mașinilor în Municipiul Focșani, cu 45% în ultimii 4 ani. Asta cred că spune ceva..
spune că oamenii nu au plecat de acasă, ci au venit acasă și au și bani...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Statistica spune altceva. Dar legat de acest
proiect, domnule primar...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aglomerația care este în
municipiu...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Vedeți dumneavoatră acolo este și acel
compartiment de pașapoarte, permise auto, cărți de identitate. Nu cumva artera aceea
se aglomerează și mai tare, nu cumva ar trebui gândit cumva altfel?”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nimica nu e bine...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să aveți un proiect mai amplu pe
ordinea de zi, nu, pe ordinea de zi urmează un alt proiect în care vom, dacă veți fi de
acord bineînțeles, vom prelua de la Direcția Regională a Vămilor, vom prelua acea
parcare din fața Serviciului Vamal pentru a o reabilita și a o da în folosință tuturor celor
care care vor veni acolo. Da? Vă mulțumesc. La proiectul 28...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc și eu domnule
primar.”
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă în unanimitate
de voturi, devenind hotărârea nr. 360.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 10 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 246/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta
grădinițelor; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
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Și aici avem o economie și chiar se lucrează domnilor consilieri. Urmează să
vedeți încă 12 locuri de joacă în curtea grădinițelor. Încă un obiectiv, mai multe
obiective realizate pe mandatul nostru, al tuturor. Vă mulțumesc. Le punctăm... bine...
mulțumesc.
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă în unanimitate
de voturi, devenind hotărârea nr. 361.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu, e adevărul. Chiar colegul
dumneavoastră are vreo 4 partide la activ.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Din păcate nu vă vede nimeni... asta-i
problema dumnevoastră.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Uitați, domnul consilier
Gongu spune că 5 aveți până acum... partide...”
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 11 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 4/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: „Demolare Bloc G2, str. Aleea
Căminului nr. 12”, situat în municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier.
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Ți-e foame, domnule consilier,
mai așteaptă un pic. La acest proiect eu am fost din start, de când a fost expus de domnul
Primar, am fost de acord din start cu această demolare, pentru că asemenea clădiri rău
famate să nu mai existe în Focșani. Dar stau și întreb... de ce această demolare trebuia
să i se facă un proiect de 65.000 de lei, 650 de milioane de lei, de ce pentru demolarea
acestei clădiri mai trebuie asistență tehnică proiectantă, sau diriginte de șantier?! Nu,
domnule, nu cere legea, așa cereți voi. Ca să se mai strecoare ceva bani pe undeva prin
niște buzunare. Da? Domnule... această demolare putea fi scoasă, domnule, vă rog
frumos, nu v-am întrerupt, da? Această demolare putea fi scoasă fără nicio problemă,
fără aceste... trebuia la această demolare, trebuiau asistenți, spectatori? Să cheltuim o
grămadă de bani pe așa ceva? Domnule, păi legile astea, sau regulamenetele astea unde
se strecoară banii când picură printre degete toți banii și se duc nu știu unde... astea ale
cui sunt?”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumesc! Dar ce să
vorbim...? da... vă mulțumesc. Doamna consilier, vă rog.”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dacă tot colegii din grupul
PSD nu se înscriu la cuvânt... Domnule viceprimar, v-ați înscris la cuvânt?!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dumneavoastră vorbiți
neîntrebat, domnule consilier... gata, domnule...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Când vrei să faci economie de bani, când îți
pasă de banii publici, faci economie, nu-ți bați joc de bani. Eu v-am spus că sunt de
acord și am fost dintotdeauna de acord cu acest proiect dar nu cheltuim bani de aiurea.
Banii ăștia să știți că-s de-ai cetățenilor, nu-s ai dumneavoastră...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă rog frumos, doamna
consilier.”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule
președinte. Dacă sunteți într-adevăr președintele acestei ședințe ordinare, vă rog să
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acordați cuvântul celor care se înscriu la cuvânt, nu celor care iau cuvântul așa pe lături,
mai mult decât atât, nici jignind...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vorbiți în partea
dumneavoastră...”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mai ales că jignesc. Și da, eu
îmbrățișez această idee, mai ales că-mi place că primarul se ține de programul de
campanie al Partidului Național Liberal și nicidecum de programul dumnealui de
campanie. Felicitări.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da... normal... ei se duc și spun
minciuni peste tot. Problema este una singură, stimați cetățeni, domnilor consilieri,
soluții, adică esențialul acestui proiect de hotărâre nu a fost scos în evidență de către
consilierii din opoziție. O economie de aproape 800 de mii de lei la acest proiect e chiar
o nimica toată pentru dumnealor. Deci când e vorba de economie aproape 800 de mii
de lei, adică 8 miliarde de lei vechi, la un proiect... domnule consilier Bîrsan, când se
fac... față de indicatorii propuși și aprobați în ianuarie 2019, în urma licitației s-a făcut
o economie de 800 de mii de lei, 797 de mii 760, asta aprobăm noi acum...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Foarte bine domnule primar, dar nu se putea
fără să plătiți un diriginte de șantier, nu se putea demola?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mergeți la ISC dumnevaoastră și
demonstrați.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule dacă dumneavoastră scoteați la
licitație lucrarea în sine, punând în sarcina constructorului sau celui care demolează,
totul, inclusiv diriginte de șantier, era treaba lui.... eu v-am spus de atâtea ori de ce nu
organizați...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, noi nu facem
lucrări la negru cum faceți dumneavoastră. Acolo nu avea nevoie de diriginte de
șantier, nu avem nevoie de nimic...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Va trebui să demonstrați asta cu lucrările la
negru...”
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă în unanimitate
de voturi, devenind hotărârea nr. 362.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 12 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru
realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi –
sistematizare verticală – str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, str. Virtuții, str.
Grădinari, str. Dorobanți, str. Târgului, str. Slt. Varvarici Doru”; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții.... vă rog domnule consilier...
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu am vrut să vă întreb de ce nu ați băgat
și strada Fulger? Că așa era vorba... dar nu contează că n-o să fie pe niciun lot, m-am
uitat și n-o să fie pe niciun loc...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Urmează...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”În următoarele...? ok, bine atunci.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumesc.”
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Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă în unanimitate
de voturi, devenind hotărârea nr. 363.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 13 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru
realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi –
sistematizare verticală și spații verzi Cartier Mândrești – str. Islaz. Str.
Eternității, str. Bălți (începând de la intersecția cu str. Izvor), Fdt. Făget, str.
Mieilor, str. Cărpiniș, Fdt. Nuferilor, str. Sălcioarei și str. Drumușor”; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții... vă rog domnule consiler...
Domnul consilier Dan Buzoi: ”Așa cum am spus și în comisie, aș ruga să se
facă modificarea...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dar nu se poate că nu se
impune un amendament la acest proiect...”
Domnul consilier Dan Buzoi: ”Dar n-am spus amendament, am spus că se poate
face o corectură pentru că un cuvânt contează foarte mult.”
Șef Administrație publică locală, agricultură, doamna Cristina Dăscălescu:
”Îndreptarea erorii a fost în referatul de aprobare și în raport, proiectul este corect
întocmit. O să modific...”
Domnul consilier Dan Buzoi: ”Deci sunt tabelele aceea, nu scrie fundătura...”
Șef Administrație publică locală, agricultură, doamna Cristina Dăscălescu:
”Da, trebuia fundătura.... însă proiectul nu este afectat...”
Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, vă mulțumesc.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mulțumesc și eu domnule
consilier. Da, vă rog...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. La Mândrești există acel drum
la ieșire din Mândrești Moldova către Suraia, domnule Primar și aparține Consiliului
Județean, se numește 205C dacă nu mă înșel sau D și noi am avut mai multe discuții în
privința acelui drum și dumneavoastră tot ne-ați aburit mereu că Consiliul Județean îl
va face, îl va asfalta și așa mai departe, ca pe spital... de ce nu s-a profitat de această
ocazie că intrați în Mândrești cu străzile?! Îl ceda Consiliul Județean, nu cred că aveau
ceva împotrivă dacă dumneavoastră inițiați un asemenea proiect sau asemenea cerere,
venea cu proiect în Consiliul Local, îl atrăgeam în intravilan și făceam și acea stradă
cu celelalte. Ce era atât de greu? De ce dumneavoastră sunteți atât de căpos când știți
că vine de la opoziție, da sunteți căpos, repet... ați știut că a venit de la noi, de la opoziție
această propunere și nicicum nu ați vrut să-i dați curs... e păcat...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă pot demonstra cu documente
că am făcut adresă către Consiliul...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu ați demonstrat niciodată, de câte ori am
vorbit, ați demonstrat prin telefoane, vorbeați cu nu știu cine... aduceți documentele.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă demonstrez prin documente
că am făcut corespondență cu Consiliul Județean pentru a prelua acel drum în
administrare în vederea reabilitării și mi s-a răspuns foarte clar... este deja în licitație
la momentul respectiv era în licitație, acum este adjudecat contractul de execuție a
lucrărilor. Proiectare și execuție.... îmi pare rău, îmi pare rău...”
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Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Puteți să ne spuneți și nouă, că eu m-am uitat
pe la Consiliul Județean și acest drum nu există, în execuție, nici măcar în proiectare..”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă dăm... ba da. Sunteți...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule primar, ați spus că nu candidați
dacă nu bagați gaze...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă dau o veste bună, proastă pentru
dumneavoastră, bună pentru...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Băgați gaze?! La Mândrești?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da! Da!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Bravo domnule primar, dar în ce an?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La primăvară vor începe lucrările.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Foarte bine!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acum să... e pe final studiul de
fezabilitate.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar să fie adevărat, nu ca spitalul, sau ca
drumul ăsta Focșani - Suraia.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, eu când am spus o vorbă,
eu mi-am asumat-o.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, nu v-a dat
nimeni, cuvântul.... iar vorbiți neîntrebat?! Iar se supără colegul dumneavoastră Buzoi
acum...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dacă dumneavoastră nu sunteți atent...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, un pic de
maturitate, vă rog. Da... alte discuții? Vă rog domnule consilier...”
Domnul consilier Radu Nițu: „În calitate de consilier în zona aceasta, să știți
că aceste străzi întregesc în totalitate cartierul Mândrești... domnule, haideți... eu v-am
spus... chiar suntem foarte mulți cetățeni aici și dumneavoastră... domnule... nu ați mai
citit nimic din...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”De ce sunteți așa arogant? Așa vorbiți cu
cetățenii? Dar vorbiți domnule corect! V-a întrebat...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu mai vorbiți neîntrebat,
lăsați omul să vorbească, vă rog frumos, dar stați liniștiti în banca dumneavoastră!
Domnule Buzoi, nu-l vedeți pe colegul dumneavoastră?!”
Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule eu nu sunt arogant. Rugămintea mea
în calitate de...”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier...”
Domnul consilier Radu Nițu: „În calitate de consilier... să vorbim prin
președinte de ședință, nu fiecare să spună ce vrea aici și când vrea! Deci, întregește
cartierul Mândrești aceste străzi... sunt unele străzi care au fost nou înființate acum
datorită mutării a foarte multor cetățeni în Mândrești și aș da exemplu strada Eternității
și de asemenea, sunt o parte din străzi uitate când s-a creat acest PIDU și acest program
de reabilitare a tuturor străzilor din cartierul Mândrești. Domnule, dacă urmărim
acestea, cred că în primăvară sau la jumătatea anului viitor și celelalte străzi care sunt
nominalizate aici vor întregi cartierul. Noi vă mulțumim în numele cetățenilor din
cartierul Mândrești.”
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Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă în unanimitate
de voturi, devenind hotărârea nr. 364.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 14 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Refacere
infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Viilor, refacere covoare asfaltice
carosabile și amenajare parcări str. Frunzei, str. Nordului, str. Prosperității,
reparații și așternere covor asfaltic str. Rovine, municipiul Focșani”; 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. 365.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 15 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Refacere
infrastructură str. Alecu Sihleanu, str. Gh. Șonțu și fundătura, str. Aleea
Aviatorilor, str. Aleea Cuza Vodă și fundătura, municipiul Focșani”; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 366.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 16 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru
realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi –
sistematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson
cuprins între strada Ion Creangă și strada Grigore Ionescu), reparații și așternere
covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării” din municipiul 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. 367.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 17 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru
realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi –
sistematizare verticală str. prof. C. Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str.
Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de
la Grivița”, din municipiul Focșani; 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. 368.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 18 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de
investiții: „Racordarea la rețeaua electrică a spațiului Corp C6 – Grădina Publică
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– Piața Unirii situat în municipiul Focșani, județul Vrancea”; Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 369.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 19 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială
Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.
489/2018; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 370.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 20 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul „Str. Eternității” situat în Focșani, Mândrești-Munteni, ce
aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier.
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Nu știu cât este de importantă
sau nu observația mea, dar de la proiectul 20 la 26, la referatul de admitere, în dreapta
undeva scrie la anexa nr. 1, a proiectul de hotărâre din data de 21.08.2019... e greșită
data... nu știu cât este de important sau nu, doamna Cristina...”
Doamna Cristina Dăscălescu – șef serviciu Administrație publică locală,
agricultură:” ... da, din data de 21 august 2019, anexa este tot la proiectul din 21 august
... „
Domnul consilier Bîrsan Costel: „da, dar noi nu suntem în 21 august suntem în
29 august”
Doamna Cristina Dăscălescu: „Proiectul a fost făcut în data de 21 august,
ședința este în 29 august”
Domnul consilier Bîrsan Costel: „da, doamna .. păi proiectul este acum nu? Nu
este pe 21 ...ăla ați scris dumneavoastră acum 3 luni altă poveste, dacă nu contează ...
nu este nicio problemă, mulțumesc”.
Președintele de ședință, domnul Mersoiu Ionuț: „da, este corect domnul
consilier... este corect, vă mulțumesc”.
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 371.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 21 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul „Str. Drumușor” situat în Focșani, Mândrești-Munteni, ce
aparține domeniului public al municipiului Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi
Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 372.
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 22 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65686, în suprafață de 3410 mp.,
situat în Focșani, T 108, Parcelele 5762/1, 5746, 5702, 5703, 5704, 5705, 5707, 5708,
5709, 5710, 5711, 5713, 5716, ce aparține domeniului privat al municipiului
Focșani. Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Aici avem un amendament, este o greșeală la art. nr.1 în sensul că trebuia sa fie
exact cum este în titlu și anume și art.1 se va modifica astfel și va avea următorul
conținut: aprobarea documentației cadastrale recepționate de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vrancea pentru imobiliul cadastral identificat cu numărul 65686
în suprafață de 3410 mp situat în Focșani T108, parcelele 5762/1, 5762/1, 5746, 5702,
5703, 5704, 5705, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5713, 5716 ce aparține domeniului
Privat al Municipiului Focșani. Documentația cadastrală constituie anexa nr. 1 si nr.2
la prezentul proiect de hotărâre.
Supun la vot acest amendament. Amendamentul se aprobă cu 21 de voturi.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul nr. 22 și se aprobă în unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.
373.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 23 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65687, în suprafață de 1659 mp.,
situat în Focșani, T 108, Parcelele 5719, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727,
5732, 5733, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 374.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 24 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65688, în suprafață de 30 mp.,
situat în Focșani, T 109, Parcela 5736, ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 375.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 25 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65689, în suprafață de 4125 mp.,
situat în Focșani, T 109, Parcelele 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5742, 5743, 5744,
5745, 5746, 5749, 5750, 5752, 5754, 5755, 5756, 5757, 5759, 5760, ce aparține
domeniului privat al municipiului Focșani.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 376.
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 26 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale
pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65720, în suprafață de 4617 mp.,
situat în Focșani, T 110, Parcelele 5763, 5766, 5767, 5768, 5773, 5774, 5775, 5776,
5777, 5778, 5779, 5781, 5784, 5785, 5787, 5788, ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr.26 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 377.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 27 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației
cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 12222 mp. situat
în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, T. 79, parcelele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599,
4601, 4603 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea
preluării suprafeței de 2514 mp., pentru a se putea asigura locuri de parcare
pentru noul punct de lucru al Serviciului de impozite și taxe locale; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr.27 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 378.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 28 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a
terenului în suprafață de 2514 mp. situat în intravilanul municipiului Focșani, str.
Cuza Vodă nr. 56, județul Vrancea, identificat prin nr. cad. 65788, T. 79, P
%4600, %4597, 4596 către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani în
vederea sistematizării zonei aferente imobilelor în care funcționează servicii de
utilitate publică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier.
Domnul consilier Gheoca Corneliu: “Mulțumesc domnule președinte am
studiat un pic acest raport în proiectul de hotărâre și în raport la penultimul aliniat îmi
scrie aici și că în art 362 din actul normativ se stipulează faptul că bunurile propietate
privată pot fi date în folosință gratuită pe termen limitat. Mi-a scăpat ... nu știu termenul
pentru care se va da în folosință gratuită sau va fi ... dacă puteți să-mi spuneți ... dacă
poate fi menționat în protocolul pe care o să-l încheiați... dacă puteți să indicați”.
Doamna Cristina Dăscălescu – șef serviciu Administrație publică locală,
agricultură:”da, este în art.2 din proiect. Se va aviza protocolul în care vor fi stabilite
condițiile încredințării în conformitate cu OUG 57”.
Domnul consilier Gheoca Corneliu: „am înțeles ...”
Doamna Cristina Dăscălescu – șef serviciu Administrație publică locală,
agricultură: „... și perioada probabil va fi cea de execuție a lucrărilor”.
Doamna Cristina Dăscălescu – șef serviciu Administrație publică locală,
agricultură: „...depinde și de organizarea achiziției pentru licitații...”
Domnul consilier Gheoca Corneliu: „mulțumesc”.
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr.28 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 379.
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 29 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării
parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și
completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Dacă sunt discuții?Vă rog domnule consilier.
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, aceste parcări aceste schițe pe
care ni le-ați trimis dumneavoastră la mapă printre altele str. Longinescu, deci ... ați
inclus aici practic o bandă de mers pe sens. 2 benzi vor fi ocupate de locuri de parcare,
dar cum am mai spus și în alte dăți. In momentul în care noi ocupăm tot Focșaniul cu
locuri de parcare închiriate după ora 16.30 sau 17.00 când intră în vigoare acea
închiriere din fiecare zi ... nu putem merge nici măcar la un supermarket, nu putem
merge în vizită la cineva. Toate locurile vor fi ocupate... oricine ar veni în Focșani ...
cum dorește domnul Primar ... dar cei care vin în vizită? cei care vin în Focșani, vrei
să mergi la un magazin...unde o să parchezi? Vedeți aceeași situație se întâmplă aici la
2 Stejari sunt niște locuri de parcare... sunt cum sunt... nu ar fi mai bine să le lăsăm
acolo. Fiecare vine la magazin la Paco, parchează pleacă și așa mai departe. In
momentul în care le veți închiria după ora 5... probabil că nimeni nu mai poate parca
mașina acolo fiindcă este omul cu contractul acolo și este închiriată, este dreptul lui.
Cum procedăm? Cum vom face dacă noi absolut toate locurile de parcare le închiriem?
Ar trebui să ne punem și această problemă”.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc, dacă mai sunt
și alte discuții”.
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc domnule președinte îl
avem în sală nu știu dacă mai este domnul Director de la Parking care din câte îmi aduc
aminte a promis aici solemn ca în momentul când are de inventariat și de clasificat
parcările Consiliul Local este dispus să vină pe teren și să vadă într-adevăr ... fiecare
stradă cu numărul de locuri de parcare inventariate. Domnule Statache ce a intervenit
între timp? Vă deranjăm”?
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc”.
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “Domnule președinte presupun că nu
a venit aici de mobilier domnul Director? Am avut o întrebare în calitate de consilier
și întreb .... tocmai dați-i cuvântul pentru că suntem în Consiliul Local”.
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnilor, dacă nu are voie să vorbească
spuneți, domnilor... „
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: „O să primiți răspunsul în
scris. Vă mulțumesc”.
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 29 și se aprobă cu 12
voturi pentru 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 9 abțineri din
partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase
Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina
Ramona, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț devenind hotărârea nr. 380.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 30 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al
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municipiului Focșani 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 aferent în suprafață de
328,00 mp., situat în Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea derulării proiectului
Adăpost de Noapte „Sf. Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr.30 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 381.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 31 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani 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 continuității acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr.31 și se aprobă în
unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 382.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 32 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de
achiziționare a unui imobil construcție (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști,
situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 6, județul Vrancea; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier.
Domnul consilier Tănase Neculai: „Stimați consilieri, deci după cunoștința
mea pentru că tot am fost în zonă, știu că acest imobil este într-o stare degradată de mai
mulți ani, destul de avansată dacă poate la fel cum era G2 care tocmai s-a
demolat...până acum domnii Exicom care sunt propietari nu au găsit pe cineva la care
să vândă acest imobil ... adică nu au găsit un fraier și s-ar părea că Primăria este
receptivă la așa ceva. Domnilor deci, ce facem luăm cu 800 mii de euro acest imobil?
Mai investim vreo 2 mil de euro și nu mai bine facem unul nou? E cineva trebuie să ...
împărțiți banii aceștia cu cineva sau nu am înțeles. De când sunteți așa de ... galanți cu
banii cetățenilor municipiului Focșani. Aștept un răspuns de la dumneavoastră vă rog
frumos”.
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să se oprească din foc domnul Primar... așa
tare vă temeți că nu vorbim la subiect domnul Mersoiu. Nu mă supăr domnule, chiar
nu mă supăr acum. Da, după cum am mai spus-o Primăria Focșani a devenit agenție
imobiliară. Cumpără scump și vinde ieftin, cine ia comisionul? puncte .. puncte. Acest
bloc apare undeva după cum spune oferta la 420 euro mp face undeva la 820 mii euro,
adică contravaloare a 33 de garsoniere la piața liberă. Garsoniera socotind-o la 25 mii
euro. Deci 33 de garsoniere ... blocul este într-o stare deplorabilă, puțin spus. Este un
bloc dacă vă mai amintiți dumneavoastră cum erau blocurile ceaușiste cu WC și baia
la capătul holului, cine să intre acolo și să locuiască? Nu mai bine facem altul nou, dat
fiindcă constructorii de pe piața locală, construiesc la gata undeva la 450-500 euro mp.
Complet utilat cu băi, chiuvete cu tot ce trebuie așa ca aplombul ăsta al nostru al
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Primăriei de a cumpăra toate ciurucurile, tot ceea ce dorește cineva să scape de acele
lucruri noi să le cumpărăm, repet cine ia comisionul? Mulțumesc”.
Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte ... la
ceea ce a spus domnul Bîrsan ținând cont de faptul că în urmă cu câteva luni de fapt
anul trecut și tot ați introdus Proiectul de Hotărâre în Consiliul Local fără succes de
altfel, acea clădire dacă vă aduceți aminte în care voiați să transferați Serviciul de Taxe
și Impozite la un preț de 660 mii euro și văd că tot ridicați stacheta adică sute de mii
de euro. Vă apropiați la milion și tot așa ... probabil că vă plac anumite melodii din
spațiul acela cu milioane, dar nu despre asta este vorba ci despre faptul că pe lângă
lucrul acesta cu banii publici, banii cetățenilor municipiului Focșani pe care îi dați în
stânga și în dreapta ca și când ar fi banii dumneavoastră de acasă, spuneți culmea că
mai sunteți un bun finanțist ... sincer nu prea dați dovadă. Mulțumesc”.
Va rog domnule Primar.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mă uit așa jalnic la dumneavoastră,
îmi este milă ... îmi este milă de dumneavoastră pentru faptul că nu înțelegeți măcar să
citiți un proiect nu înțelegeți să citiți un proiect ... să dea Dumnezeu atât vă spun ... să
dea Dumnezeu să aveți toți cei ce mă acuzați că am luat vreun leu de când sunt eu aici
... toată averea să se rezume la cât am luat și o să ajungeți ca Hudici, vă mulțumesc.
Una la mână. Doi: vreau să vă spun că este doar inițierea unei achiziții, inițiere care
presupune și am solicitat să se efectueze de către o persoană autorizată o expertiză
tehnică pentru constatarea stadiului fizic al clădirii. Nu ne putem da noi cu părerea, știu
că sunteți buni la toate. Constatatarea stadiului fizic al clădirii și raportul unui evaluator
autorizat ANEVAR. Toate acestea vor veni în fața dumneavoastră și vor fi prezentate.
Dacă se concretizează într-un fel sau altul propunerea ca fiind oportună eu zic că este
oportună măcar să facem o evaluare a acestui imobil din mai multe puncte de vedere.
Pe de o parte este o clădire care poate fi utilizată sau poate fi demolată. Trebuie să vă
aduc la cunoștință un alt aspect pe care nu îl spuneți aici, propietarul EXICOM este
proprietar doar pe clădire, nu și pe terenul de sub această clădire. Primăria Municipiului
Focșani este proprietarul terenului respectiv. Al doilea aspect: cooperativa aceasta
meșteșugărească are în Municipiul Focșani mai multe clădiri în aceeași situație
juridică. Ei sunt proprietarii clădirii, noi Primăria Focșani proprietarul terenului. Nu
am vizat niciodată să scoatem bani din bugetul Primăriei. Printr-un simplu schimb de
imobile se poate ca noi să intrăm în proprietatea acestei clădiri și să putem dacă expertul
spune că poate fi reabilitată să o putem reabilita și să o dăm celor cu nevoie de locuințe.
Intr-adevăr este mai ușor să construiești. Dați-ne terenurile și începem să construim,
avem terenuri în care avem aprobate studiile de fezabilitate și inaintate la ANL unde
vor urma să înceapă lucrările locuințele tip ANL. Dar în continuare tot în acest raport
am spus, avem 673 de cereri neonorate în acest moment pentru locuințe. Iată la Spitalul
Județean Sf. Pantelimon atât de mult criticat, în această perioadă se desfășoară un
concurs de ocupare a posturilor unde s-au înscris peste 200 de candidați. Mulți sunt din
afara localității. Vă pun eu întrebarea stimați consilieri credeți că ar fi oportun să avem
niște locuințe să le oferim acestor cadre care vor veni să lucreze în Spitalul Județean,
în învățământ și în alte instituții publice sau în mediul privat să putem să facem să fie
mult mai atractivă zona aceasta? Intr-adevăr dezvoltatorii imobiliari construiesc la 450
de euro/mp dar vă întreb la cât îl vând. Il vând la 1000 euro mp domnul consilier. Da
și nu își permit mulți să își cumpere, noi am putea să venim în sprijinul specialiștilor
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în primul rând care ar putea să vină să își găsească un loc de muncă aici. Asta a fost
ideea. Nu îmi este gândul la comision, comisioanele se practică pe alte străzi. Vă
mulțumesc”.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier”.
Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte. Eu
aș vrea să-l întreb pe domnul Primar de ce avem nevoie de expertiză atâta timp cât se
vede că, clădirea este o ruină. Doi: dumneavoastră nu v-ați onorat promisiunile ... văd
că o faceți pe bunul sanmaritean și vă interesează de cadrele medicale, profesori ... vreți
să le oferiți un ... daca îmi dați voie. Să le oferiți o locuință. Din cartierul Democrației
din 2016 cu promisiunile celor care nici acuma nu le dați cheile. Au mai trecut 3 ani
...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se lucrează la amenajarea parcării
...”
Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Haideți nu mai ... luați așa în bătaie
de joc pe cetățenii Focșaniului”.
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: “Se lucrează la amenajarea
parcării...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se lucrează la amenajarea parcării
respective și vă reamintesc că de 4 ori a fost scoasă la licitație și nu s-a înscris nimeni.
Acum că s-a înscris se lucrează și va fi gata într-un termen mult mai scurt decât cel
prevăzut în contract. Nu puteam să ne batem joc de acei cetățeni să le punem la
dispoziție locuințele respective și v-aș invita dacă ați avut curiozitatea să mergeți pe
șantiere... mergeți acolo unde nu se lucrează. Dacă mergeați pe șantier să vedeți în ce
mod ... „
Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Merg prin Piata Unirii care oricum
este un santier. Acele pavele sunt exact ca intr-un santier si suntem in Piata Unirii...„
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Primar cum de sunteți atât de milos
... dumneavoastră știți că ... cum Dumnezeu de toate proiectele dumneavoastră de
schimburi de terenuri ...”
Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier nu v-am
dat cuvântul ... nu merge așa ... Vă rog domnule consilier”.
Domnul consilier Tănase Neculai: „Eu nu vreau să băgăm banii așa de aiurea
... mai bine îl rugăm pe domnul Primar... domnul Primar faceți ceva să dăm drumul la
blocurile din Democrației sunt de 3 ani terminate și așteaptă oamenii... chiar nu înțeleg
de 3 ani ... un alt exemplu de obiectiv care în 3 ani de zile finalizate nu ați reușit să le
dați oamenilor cheile. Este rușinos, îmi pare rău”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă invit astăzi să mergeți pe
șantier să vedeți că se lucrează...”
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr.32 și se aprobă cu 13
voturi “pentru” din partea următorilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru,
Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu,
Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu
Emanuel și Bîrsan Costel și 8 abțineri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai
Tănase, Ramona Alina Drumea, Corneliu-Dumitru Gheoca, Ciocoeaș Laura, Alin
Dobre, Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 383.
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnul consilier Bîrsan ați
votat pentru ... „
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul viceprimar, doamna Cristina ... vă
declar public că mă abțin la acest proiect. Păi la cât vorbește domnul viceprimar că
proiectul este 15, 12 .... proiectul nu știu care ... frecați ... deci încă o dată declar că mă
abțin la acest proiect”.
Domnul consilier Tănase Neculai: „Cine a votat domnule pentru? ...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule președinte ca să revin cu
un răspuns... să vedeți că suntem promți... să vă pun la dispoziție adresele ... dar mai
spunem o dată ca să înțelegeți și dumneavoastră. În data de 13 iunie am semnat o adresă
către Consiliul Județean prin care aduceam la cunoștință următoarele: având în vedere
că porțiunea din DJ 215 ce face legătura între Cartierul Mîndrești și comuna Suraia la
intersecția cu DJ 205P nu este reabilitată vă rugăm să ne comunicați dacă urmează sa
efectuați lucrări de refacere a acestui tronson de drum. In situația în care nu veți derula
niciun proiect privind reabilitarea acestuia, vă propunem ca lucrările de reparații ale
tronsonului de drum să fie efectuate de către instituția noastră. Da? Si v-am făcut o
informare la vremea respectivă pe 9 octombrie. Da, dumneavoastră vi s-a dat
informarea prin care s-a spus așa: având în vedere solicitarea formulată de domnul
consilier local Bîrsan Costel privind preluarea în administrarea porțiunii DJ 205P ce
face legătura între cartier Mîndrești și drumul Surăii în vederea reabilitării acestuia,
drept pentru care s-a înaintat Consiliului Județean o adresă în acest sens. Drept pentru
care vă comunicăm punctul de vedere al acestei instituții, ulterior primirii acestuia.
Deci este o adresă făcută din 13 iunie 2017 iar în 2018 nu au mai găsit colegii ... trebuie
să căutăm. In 2018, în data de 9 noiembrie primim o adresă de la SC ALMA
CONSULTING care ne solicită să lămurim situația juridică a acelui drum deoarece:
prin prezenta vă informăm că societatea noastră în baza contractului 13279/13.08.2018
încheiat cu Consiliul Județean Vrancea întocmește proiectul obiectivului de investiții:
modernizare infrastructură DJ 205P dintre localitățile Ivăncești, Făurei, Precistanul,
Balta Raței până la Mircești și DJ 204D până la Mândrești intersecția cu DN 23, faza
DALI. Deci se lucra la documentație în 13 august 2018, se lucra la proiectul integral al
acestui drum – DJ 205P. Ne-au solicitat, domnul meu ... „
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Acest drum nu este prins ... „
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule și DJ 204D Mîndrești,
drumul DJ 204D este drumul care duce spre Suraia până la intersecția cu DN 23 care
duce spre Răstoaca, ăla este DN 23 și ne solicitau să clarificăm, ne spune – pe
sectoarele modernizate pe raza Municipiului Focșani, în cartierul Mândrești, care este
traversat de drumul județean DJ215 pe sectorul km 23 + 385 intersecție cu DJ 204D,
deci din drumul Surăii și km 27937 intersecție cu DN23, deci toată zona care pornește
din drumul Surăii până în intersecția cu drumul național care merge spre Răstoaca, ne
întreba dacă sectorul de drum menționat anterior necesită o revizuire a Cărții funciare
pe sectorul km 23+385 până la km 26+103, intersecția DJ 204D, intrare în cartier
Mândrești și sectorul km 27 până la km 27937 intersecție cu strada Bălții, deci e vorba
de 937m – are acel sector de drum care nu este reabilitat astfel încât lucrările proiectate
să poată fi executate pe domeniul public, conform normativelor de proiectare, vă rugăm
să ne transmiteți cărțile funciare și punctul de vedere al dumneavoastră. Iar noi le-am
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transmis punctul de vedere! Vă pun la dispoziție toate aceste adrese să aveți timp să le
consultați! Vă mulțumesc! Vi le înaintez acum!“
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Trecem la proiectul nr. 33!”
Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: ” proiect de hotărâre privind aprobarea
unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, cartierul Brăilei, solicitat de titularii
contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu
modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Buzoi Dan, Mihai
Petruț”
Se supune la vot proiectul numărul 33 și se adoptă cu 21 voturi „pentru”
devenind hotărârea nr. 384.
Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: ” proiect de hotărâre privind aprobarea
listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate
închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 112/2019 privind aprobarea listei de
priorități; Inițiatori, consilieri locali Buzoi Dan, Mihai Petruț.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog doamna consilier!”
Doamna consilier Cătălina Lupu: „Domnule președinte vă rog să luați act de
faptul că nu particip la vot!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Am înțeles doamna consilier!”
Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu mai e în coaliție cu dumneavoastră?”
Se supune la vot proiectul numărul 34 și se adoptă cu 20 voturi „pentru” și o
neparticipare la vot din partea doamnei consilir Lupu Cătălina devenind hotărârea nr.
385.
Domnul consilier Neculai Tănase: “Am crezut că ați ieșit din coaliție,
doamnă!”
Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: ” proiect de hotărâre privind aprobarea
listei de priorități pe anul 2019, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate
închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată,
cu modificările și completările ulterioare” Inițiatori, consilieri locali Buzoi Dan, Mihai
Petruț.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog doamna consilier!”
Doamna consilier Cătălina Lupu: „Nici la acest proiect nu particip la vot!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Să se consemneze!”
Se supune la vot proiectul numărul 35 și se adoptă cu 20 voturi „pentru” și o
neparticipare la vot din partea doamnei consilir Lupu Cătălina devenind hotărârea nr.
386.
Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bloc 7,
ap. 16 înscrisă în CF 51902-C1-U28 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51902-C1U13 UAT Focșani către domnii Manea Gabriel și Manea Maricica; Inițiator, Primar
Cristi Valentin Misăilă
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Se supune la vot proiectul numărul 36 și se adoptă cu 21 voturi „pentru”
devenind hotărârea nr. 387.
Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.
36/2015 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru
producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A.
Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar Cristi Valentin
Misăilă.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier!”
Domnul consilier Neculai Tănase: “Vroiam să vă spun că acest proiect este
încă un exemplu că dați cu o mână și luați cu 3 mâini! Iar ați băgat mâna în buzunarul
focșăneanului! Noi așa ceva nu putem să votăm!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Oricum n-ați votat nimic tot
mandatul ăsta! Da, vă rog domnule consilier!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Mulțumesc domnule președinte, o să
vă rog să-mi acordați puțină atenție, dat fiind faptul că nu avem capitolul ”Diverse”,
are legătură cu ENET-ul, nu cu tariful ”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Păi dacă nu are legătură cu
ENET-ul, nu are rost să mai vorbim, atunci!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Are legătură cu societatea ENET am
spus, nu are legătură cu tariful!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Are legătură cu proiectul
nr. 37?”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Parțial! Aș vrea să vă aduc la
cunoștință o hotărâre nr 295 din 22 mai 2019, probabil știți sau nu știți despre ea,
emisă de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Persoanele
semnatare, cetățenii semnatari mi-au înmânat-o să vi-o aduc la cunoștință, aceștia au
contestat la CNCD - instituție pe care bănuiesc că o știți, au contestat hotărârea 514
din 2016 privind stabilirea zonelor unitare, pe care dumneavoastră, consiliul local
ați aprobat-o atunci, am spus dumneavoastră că eu nu eram la momentul respectiv,
este corectă, a fost aprobată în temeiul legii, în baza unui Ordin ANRSC și a altor
legi, dar din punctul meu de vedere a fost dată doar pentru a mări puțin viața acestei
societăți. Am depus o adresă, prin această hotărâre, vă rog să mai îmi dați voie puțin,
prin această hotărâre, CNCD a constatat că există acte discriminatorii, în acea
hotărâre de consiliu local, ca și contravenție ne-au dat avertisment și recomandă să
procedăm la înlăturarea acestor caractere discriminatorii. După părerea mea, citind
hotărârea și știind, intuind de ce a fost dată, ca să continue acel proiect de reabilitare
pe fonduri europene, că altfel nu se putea depune proiectul, eu într-adevăr achiesez
la ceea ce au dispus cei de la CNCD, mi se pare discriminatoriu faptul să îngrădim
dreptul omului de a-și pune centrală proprie sau de a rămâne la furnizorul principal,
la ENET. M-am uitat în cuprinsul Hotărârii 514 și aici este o anexă, un plan, și avem
aici, la pagina 19, scrie respectivul, cine a întocmit acest raport – în vederea creșterii
numărului de consumatori racordați la autoritatea locală și operatorul de servicii va
elabora și pune în aplicare un plan anual de măsuri cum ar fi – stimularea
consumatorilor casnici deconectați în vederea reconectării prin acordare de facilități
și alte asemenea. Aș dori și eu să stiu, și să-mi răspundeți în scris, nu-i o problemă,
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care a fost acest plan anual de măsuri luat de SC ENET, conform acelei hotărâri care
a fost dată în 2016 și vreau să vă mai pun în vedere, probabil știți, dacă nu știți vă
spun eu, că în conformitate cu art 20 alin 10 din OUG 137/2000 privind CNCD,
legea după care funcționează, această hotărâre are caracter de titlu executoriu, dacă
nu este contestată în termenul legal de 15 zile. Nu știu dacă s-a primit, nu s-a primit!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Acum aud pentru prima dată de,
eu cel puțin, acum aud pentru prima data despre această hotărâre!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Eu am depus-o, uitați am aici adresa
mea, am lăsat în spate și această hotărâre, o să ne trezim, de asta spun că e o situație
destul de complicată, o să fie 2 hotărâri care se lovesc cap în cap, asta 514 din 2016
care interzice debranșarea totală și parțială în zonele unitare, și dacă hotărârea asta
rămâne în picioare o să trebuiască să modificăm și să înlăturăm caracterele
discriminatorii și atunci să vedem că o să avem o reală problemă, din punctul meu
de vedere!
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, va fi o problemă!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Da, și mai ales că uitați.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pentru că dacă noi abrogăm sau
modificăm acea hotărâre de consiliul local …
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Păi se pierd finanțările!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Se vor pierde finanțări de 16
milioane de euro!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Asta spun!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu știu ce să spun, vom analiza,
nu pot să mă pronunț în acest moment!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Oricum, din punctul meu de vedere,
v-am spus, eu nici atunci nu eram consilier, nu eram în rândul dumneavoastră, dar
nu mi s-a părut corect să îngrădim dreptul omului de debranșare, că au fost multe
solicitări în 2017 dar persoanele semnatare au mers în continuare și au făcut
contestație în urma răspunsului negativ primit.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule, haideți să discutăm
concret! Acea hotărâre nu îngrădește dreptul cetățeanului de a se debranșa! Există o
procedură, prin care ei pot totuși să se debranșeze, individual! O poate spune domnul
consilier Bîrsan, că a făcut 93 de debranșări ilegale! Asta este o altă discuție! Am
lista cu cele 93 de debranșări ilegale făcute!
Domnul consilier Costel Bîrsan: “O debranșare nu este ilegală, domnule
Primar, orice cetățean al acestei țări are dreptul să-și cumpere serviciul pe care-l
dorește, de unde dorește!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Domnule Bîrsan, lăsați-mă 2 secunde
să închei și…”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vom analiza această situație,
vom vedea, așteptăm adresa, o citim și…”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Asta vroiam să spun, că în 2017 au
fost multe răspunsuri negative din partea ENET-ului, nu le dădea voie să se
debranșeze pentru că era această hotărâre 516 și făceau parte din zonele unitare și
uitați asta vroiam să vă spun… ”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Și în continuare se debranșează!”
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Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Știu! Partial are legătură cu acest
proiect, de ce? Pentru că și aici se mărește tariful, poate omul vrea, domnule vreau
să-mi pun centrală în regim propriu!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule, haideți să fim realiști
și haideți să spunem cetățenilor că se mărește tariful conform reglementărilor
ANREE cu 94 de bani pe gigacalorie!”
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Aproape 1 leu! Se, mărește! Important
e că se majorează!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu știu dacă este așa o…..și
salariile au crescut exponențial în ultima perioadă, și pensile vor crește, și au crescut!
Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Asta am vrut să spun, pentru că
neavând capitolul diverse și declarații politice am vrut să o las atunci să vi-o aduc la
cunoștință, dar am prins proiectul cu ENET-ul și are legătură! Mulțumesc!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Am înțeles! Vă rog, la
subiect domnule consilier?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Încălcăm hotărârea consiliului
local domnule consilier, fără a avea autorizație de urbanism și autorizație de
debranșare! Orice constructor, în mod normal, înainte de a se apuca de o lucrare
trebuie să solicite beneficiarului certificate de urbanism și autorizație de demolare
sau de construire, da? Ori sunt unii constructori în orașul Focșani care n-au cerut așa
ceva și au mers și le-au executat la cerere că e așa, mai puțin vizibil într-un
apartament o lucrare de a te debranșa! Eu știu! Interesul este altul! Să facem un
calcul, dacă 15 mii de abonați nu ar mai fi racordați la ENET, ce profit ar avea firma
domnului Bîrsan? Mulțumesc!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Auziți da de ce vă doare capul de firma
domnului Bîrsan!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da așa se fac calculele simple,
dacă tot vorbim de bani, suntem pragmatici!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnul Bîrsan, a făcut cu bani
publici?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Bîrsan are interes să aibă
clienți mai mulți! Cum poate avea clienți mai mulți? Stimulându-i pe cetățeni să se
debranșeze! Cum pot să se debranșeze? Să nu mai beneficieze de serviciile de la
ENET! E simplu! Un calcul elementar! Sunt 3-4 firme pe piață care fac serviciile
astea de montare a centralor termice pe gaze! Dacă împărțim echitabil, dar s-ar putea
să nu fie echitabil, având în vedere poziția socială a dumnealor, s-ar putea să fie mai
puțin echitabilă împărțirea pe piață, să spună domnule dacă nu faci cu mine te
ameninț că-ți fac alte plângeri penale, că am auzit și practica asta din partea
domnului …”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Ați luat-o rău pe arătură!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, nu, n-am luat-o razna
domnule Bîrsan, vorbesc oamenii și vin și se plâng la mine cum se plâng și la
dumneavoastră!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule primar, sunteți ridicol!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu sunt ridicol, eu vin cu dovezi
și vă aduc dovezile!”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Eu stau și vă ascult, domnule primar, în
primul rând că societățile comerciale care fac debranșări și care fac lucrări de
instalații termice este și colegul de la dumneavoastră de la PSD, și mai sunt vreo 5
firme. TopGazul, firma mea, nu stă în debranșările de la ENET, asta e în primul
rând, în al doilea rând, dumneavoastră susțineți sus și tare că cetățenii acestui oraș
trebuie să fie sclavii unei societăți comerciale, indeferent care este ea? Libertatea lor
de a alege…”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu am spus-o eu domnule
consilier, a spus-o Parlamentul României când a emis acele acte!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dacă pleacă de la ei, nu pleacă de bine
domnule Primar, de la ENET nu pleacă de bine! Pleacă de rău!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Din punctul dumneavoastră de
vedere!
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dumneavoastră știți foarte bine care sunt
prețurile ENET-ului și nu știu de ce vă legați numai de mine că și colegul
dumneavoastră, aici de față, face de astea la greu!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, dar dumnealui nu votează
împotrivă și nici nu susține închiderea ENET-ului, spre deosebire de dumneavoastră,
asta e diferența!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Spuneți dumneavoastră și asta e problema,
domnule Primar, eu personal, votez pentru niște principii, libertatea omului de a face
ceea ce dorește în locuința lui!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Și eu sunt de acord cu acest
lucru!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”…nu să facă ceea ce urmărește
primarul…!
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “..dar nu de a urmări interesele
personale venind în consiliul local, în calitate de consilier local domnule consilier!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, băgându-le pumnul în
gură cetățenilor și făcându-i să se branșeze la ENET!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “..Nu băgăm la nimeni pumnul în
gură! Noi de adaptăm legilor țării!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Că așa doriți dumneavoastră! Ca să aveți
dumneavoastră nu știu ce avantaje de pe acolo, nu e deloc corect, absolut de loc nu
e corect! Și referitor la ENET, fiindcă mi-ați dat cuvântul….”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Mai aveți 3 secunde...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Asta a fost o replică pentru domnul
Primar, vă rog frumos, de domnule Primar, dacă nu știați dumneavoastră, vă spun
eu, ENET-ul este în insolvență și are dosarul nr. 3316/91/2007, de la anul va intra în
vigoare ….”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Și ce e rău în asta? E o procedură
legală pentru a supraviețui o firmă!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Ce e rău în asta? E foarte bine că e în
faliment, da!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu e în faliment, este în
insolvență! Este procedură de reorganizare financiară!”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”De la anul va intra în vigoare Legea
196/2016 de care nu suflați o vorbă! Legea asta spune că se vor sista absolut toate
subvențiile, deci căldura la un apartament cu 2 camere va costa în jur de 800 –
1000lei”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Lăsați că veniți la guvernare și
veți da o ….a termenului ăsta!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”dumneavoastră o să…”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “O să veniți cu pomeni electorale!
Vă văd eu când o să ajungeți…dar oricum UNPR-ul nu mai există, așa că…nu mai
are cum să ajungă la guvernare, asta e!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, mă lăsați, sunteți ridicol,
pe cuvânt, alți Primari, ca și dumneavoastră, din Buzău, din Galați, și-au luat măsuri
ca să atenueze șocul, dumneavoastră nu suflați nicio vorbă!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule
consilier, supunem la vot!”
Se supune la vot proiectul numărul 37 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din
partea domnilo consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai,
Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț,
Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Emanuel Gongu 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, Corneliu Gheoca, devenind hotărârea nr. 388.
Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind avizarea
funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog doamna consilier!”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule
Președinte, grupul consilierilor Partidului Național Liberal vrea să facă un
amendament la acest proiect – Art. 1 să sune în felul următor: avizarea funcționării
terasei sezoniere amplasată pe domeniul public a Municipiului Focșani, perimetrul
Piața Unirii, adiacent spațiului comercial 6 în suprafață de 24mp să funcționeze pe
perioada august – octombrie 2019, beneficiar Elio Gabrilion reprezentată prin
Eftimie Ionel în calitate de administrator evidențiat în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din proiectul de hotărâre, de ce? Pentru că noi suntem astăzi în 29 august,
nu putem aviza funcționarea a orice societate retroactiv! Și să nu uitați că avem
colegi care sunt trimiși în judecată tocmai pentru un proiect de genul acesta, votând
retroactiv! Mulțumesc!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ați citit, domnișoară, doamnă, nu
mai știu ce sunteți, Hotărârea de Consiliu nr. 41/29 iunie 2010 regulamentul de
organizare și funcționare a teraselor?”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, eu am
propus un amendament, supuneți la vot sau nu, este foarte simplu!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este conform regulamentului –
perioada de funcționare!”
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Nu sunt aici să-mi atrageți
dumneavoastră atenția pentru ceva...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “V-am întrebat pentru că este o
hotărâre de consiliu local care ar trebui să o cunoașteți, este un regulament de
organizare și funcționare
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Este un proiect de hotărâre,
nu este o hotărâre!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu! Proiectul de hotărâre a fost!”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Eu am citit un proiect!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Proiectul de hotărâre a fost
întocmit în baza unui regulament aprobat în 2010!”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Am citit art. 1 din proiectul de
hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul
public al Municipiului Focșani!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îmi dau seama că nu puteți să
procesați repede dacă vorbim împreună, aveți o calitate, dar nu mai contează
chestiunea asta…”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ” Știu că dumneavoastră vă
pricepeți la toate, că asta dați dovadă dar de fapt nu vă pricepeți la nimic!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “V-am întrebat simplu, e problema
dumneavoastră că aveți această opinie!”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Eu nu vorbesc cu
dumneavoastră, eu am spus domnului președinte de ședință de un amendament,
puteți să-mi dați în scris”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu-și are rostul amendamentul
dumneavoastră pentru că încalcă regulamentul de organizare și funcționare a
teraselor sezoniere aprobat printr-o Hotărâre de Consiliu Local când dumneavoastră
cred că erați la școală, în 2010! Mulțumesc!..la școala vieții!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, noi nu putem să votăm
ceva ce colegi dumneavoastră au respins! De 2 luni la rând au respins! Noi am votat!
Și acuma noi ce facem? Votăm retroactiv? Deci eu cred că la acei domni care au
terase n-ar trebui să le percepeți nicio taxă pe perioada asta iar din septembrie încolo
să intre exact așa cum trebuie! N-au vrut să voteze colegii, nu știu de ce!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumim!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule da vorbesc despre acest lucru!
Nu vorbesc despre altceva! Chiar nu mă lași să vorbesc nici de subiectul ....domnule
viceprimar, dacă intru în amănunte acum, dar nu mai vreau să intru în amănunte ...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule deci din acest proiect noi am
înțeles că se cere Consiliului Local avizarea funcționării acestor terase în perioada
iulie – septembrie! Ce-i atât de greu de înțeles? Dacă până acum ele nu au fost
avizate, nu au fost deschise ilegal sau legal, mă rog, nu-i problema noastră, nu putem
aviza funcționarea lor retroactiv! Da, se poate aviza, și chiar vă sfătuiesc și pe
dumneavoastră, din acest moment până când doriți dumneavoastră! Nu se poate
aviza retroactiv că nu e normal, nu e legal! Asta vreau să vă spun!
Doamna Dăscălescu .....da nu-i corect!
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Se supune la vot amendamentul domnului consilier Costel Bîrsan și nu se
aprobă cu 10 voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi
Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina
Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Gheoca, Nedelcu Mihai
și 11 abțineri din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru,
Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț,
Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Emanuel Gongu.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Mai faceți o plângere
penală domnule Bîrsan! Vă pricepeți!”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule președinte,
amendamentul a trecut? Da sau nu!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Nu a trecut!”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Supun la vot! Mulțumim
domnule Tănase, la 12 plângeri penale care le-ați făcut, cunoaștem, încă una, cine
este ”pentru” proiectul? ”
Se supune la vot proiectul numărul 38 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din
partea domnilo consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai,
Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț,
Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Emanuel Gongu 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, Corneliu Gheoca, devenind hotărârea nr. 389.
Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind avizarea
funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public al municipiului
Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă sunt discuții? Dacă nu
supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă ? abțineri? Hai, hai domnule Tănase, nici
acuma n-ați votat? Chiar o faceți pe...domnule Tănase, v-a căzut flesh-ul puțin în
ochi!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Sunt împotrivă la acest vot!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Cu 13 voturi pentru și 8
împotrivă acest proiect a fost aprobat!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, sunt împotrivă la acest vot!”
Se supune la vot proiectul numărul 39 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, Iorga Marius Eusebiu, Emanuel Gongu, 1 vot
”împotrivă” din partea domnului consilier Neculai Tănase 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, Corneliu
Gheoca, devenind hotărârea nr. 390.
Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind avizarea
funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul privat al municipiului
Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă sunt discuții? Vă rog!”
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule
președinte, același amendament la art. 1 legat de perioadă august – octombrie
eventual, ca să puteți mări perioada, la fel ca cel de la nr. 38. Mulțumesc! Vă rog să
supuneți amendamentul, dacă vreți citesc...privind avizarea funcționării terasei
sezoniere...identic și la fel, mulțumesc!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ” Vă rog, domnule
viceprimar!”
Domnul consilier Marius Iorga: ”Stimată doamnă/domnișoară consilier..”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Vă plac drumurile la DANA
nu? Să înțeleg! Mulțumesc!”
Domnul consilier Marius Iorga: ”Aveți vreun interes să faceți
amendamentul ăsta?”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Interesul, domnule viceprimar,
vi-l spun exact, așa s-a procedat, și dumneavoastră erați prezent în mandatul acela,
la care s-a votat plasa de lumini retroactiv, da? Plasa a fost montată și proiectul a
fost ulterior introdus în consiliul local!”
Domnul consilier Marius Iorga: ”Mă gândeam că ...”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Aveți colegi, de partid, trimiși
în judecată domnule viceprimar, mulțumesc!”
Domnul consilier Marius Iorga: ”E o altă speță, complet diferită, mă
gândeam că doriți să țineți mai mult mesele și taraba la PNL acolo unde strângeți
semnături pentru Iohanis!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ” Vă mulțumesc domnule
viceprimar, supunem la vot acest amendament!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Doamna consilier Ana Maria
Dimitriu același amendament.”
Se supune la vot amendamentul domnişoarei consilier Ana Maria Dimitriu şi nu
se aprobă cu 9 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, LauraMihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea,
Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi şi 12 „abţineri”
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.
Se supune la vot proiectul numărul 40 fără amendament 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 9 ”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Laura-Mihaela
Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț
Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi devenind hotărârea
nr. 391.
Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind avizarea
funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Acelaşi lucru, vă rog să supuneţi
la vot amendamentul.”
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Se supune la vot amendamentul domnişoarei consilier Ana Maria Dimitriu şi nu
se aprobă cu 9 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, LauraMihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea,
Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi şi 12 „abţineri”
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.
Se supune la vot proiectul numărul 41 fără amendament 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 9 ”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Laura-Mihaela
Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț
Filimon, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi devenind hotărârea
nr. 392.
Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 176/2015 privind avizarea
funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ” Aici intervine altă problemă, la
articolul 1 se modifică numai suprafaţa, dumnealor cer o extindere a terasei de la 23
metri la 46 şi nu pomeniţi nimic de perioada pentru avizare şi vă spun că în raport este
trecută perioada 1 mai aici 2019-30.04.2020, fără a avea, spune pe durata contractului
de închiriere, deci cumva ar fi trebuit la fel în mai să fi venit cu, în aprilie chiar cu acest
proiect de hotărâre. Mulţumesc!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Ăsta a fost amendament sau
ce?”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”V-am adus, fiind în raport, doar
am adus la cunoştinţă. Mulţumesc!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Supun la vot acest proiect.
Cine este „pentru”? Împotrivă? Abţineri? Ca de obicei împotriva la tot.”
Se supune la vot proiectul numărul 42 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 9
”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, AnaMaria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi devenind hotărârea nr. 393.
Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului informării și consultării publicului nr. 45889 din 06.05.2019 privind
documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. zona nord
atragere în intravilan suprafața de 23194,0 mp pentru construire locuințe și dotări
complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P.
62/13, 62/1, 62/14, 27/1, 62/15, nr. cad. 64264, 64265, 64166, 62877, 62884, 63490,
pe terenurile în suprafață de 23194,0 mp.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnii consilieri Alin-Claudiu Dobre şi Ionuț Filimon au părăsit sala.
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Se supune la vot proiectul numărul 43 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 7
”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, AnaMaria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca,
Dan Buzoi devenind hotărârea nr. 394.
Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului informării și consultării 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
Se supune la vot proiectul numărul 44 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 7
”abțineri” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, AnaMaria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca,
Dan Buzoi devenind hotărârea nr. 395.
Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect
oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
Iniţiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul consilier Alin-Claudiu Dobre a revenit în sală.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă sunt discuţii? Vă rog
doamna consilier.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule
preşedinte! Aş vrea să mă refer un pic la regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului
Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focşani şi anume, mă bucur că veniţi cu acest
regulament. Văd aici la capitolul III, articolul 8, litera g „comportamentul agresiv,
limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat faţă de ceilalţi participanţi sau
reprezentanţii teatrului. Să înţeleg că este, sunt incluşi şi cei care sunt angajaţi ai
teatrului, pentru că mai deunăzi, în spaţiul public şi nu este primul eveniment de genul
acesta, angajaţii de acolo se comportă foarte aşa cam pe tarlaua dumnealor, ştiţi, cu cei
care totuşi sunt într-un moment fericit al vieţii lor şi nu cred că este cazul. Mai mult,
cei care vin acolo să-şi oficieze căsătoriile plătesc o taxă şi nu deloc mică, 500 de lei,
plus că angajaţii sunt acolo, la fel, pe banii cetăţenilor. V-aş întreba şi să-mi răspundă,
dacă mai este domnul director de la Teatru aici, dacă acest regulament se pretează şi
pentru angajaţii care îşi desfăşoară activitatea la aceste evenimente? Mulţumesc!”
Domnul director Sorin Francu: ”Nu ştiu dacă eu sunt în măsură să vă răspund
pentru că este vorba despre oficierea căsătoriilor şi de chestiuni de stare civilă. Noi,
Teatrul Municipal suntem doar gazde, deci sunt gazde, da, deci nu ne ocupăm de starea
civilă, de operaţiunile care se desfăşoară în acest proces de ceremonie a unei cununii
civile. Noi suntem cei care gazduim, punem deci spaţiul la dispoziţie. În momentul
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când salariaţii teatrului, care sunt pe tarlaua lor, că e tarlaua lor. Ba da, este tarla lor,
atâta vreme cât administrăm acea tarla, noi răspundem de ceea ce se întâmplă acolo.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Păi răspundeţi frumos!”
Domnul director Sorin Francu: ”Evident, extrem de frumos, în momentul
când ni se adresează frumos. În momentul când suntem ameninţaţi, în momentul când
abundă „Ştii dumneata cine sunt eu?”, în momentul în care intră prin toate încăperile
teatrului fără să ceară permisiunea, în momentul când accesează aparatură din teatru
fără să aibă acest drept este firesc să fie cineva luat la rost, cu civilizaţie, că aşa se
întâmplă. Dacă dumneavoastră luaţi în consideraţie o poveste de pe Facebook...”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Nu numai, am fost prezentă.”
Domnul director Sorin Francu: ”Şi ce vi s-a întâmplat? Spuneţi-mi mie.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”S-a ridicat tonul. Vreau să spun
tonul...”
Domnul director Sorin Francu: ”Doamnă, tonul.....Domnule o să trebuiască
să angajăm pe cineva, specialişti în tonuri pentru cununii civile, nu? Faceţi-ne nişte
recomandări, vă rog!
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnul Primar.”
Domnul director Sorin Francu: ”Cine, domnul Primar? Dumnealui nu se
pricepe. Nu, dumnelui se pricepe la chestiunile de Primar şi de ceea ce are de făcut
pentru oraş şi a dovedit cu prisosinţă. Dumneavoastră cu siguranţă nu ştiu la ce vă
pricepeţi , ştiu că vă pricepeţi la ceva...
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule preşedinte, domnule ,
pardon, preşedinte, scuzaţi-mă, da nu ştiu, da era vorba de Iohannis...”
Domnul director Sorin Francu: ”Sunteţi mulţumită de răspuns sau mai
doriţi?”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule director problema e în
felul următor...”
Domnul director Sorin Francu: ”Da, doamna consilier.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Eu am adus doar în spaţiul
Consiliului Local ceea ce au ridicat cetăţenii care au fost prezenţi.”
Domnul director Sorin Francu: ” Din punctul meu de vedere...”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dacă îmi daţi voie să vorbesc?”
Domnul director Sorin Francu: ”...tendenţios...”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”...am fost şi eu prezentă.
Atitudinea nu se încadrează în acel eveniment, totuşi care este plăcut, nu?”
Domnul director Sorin Francu: ”Este părerea dumneavoastră personală.
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”V-au mai spus-o şi alţii, cred,
mulţumesc!”
Domnul director Sorin Francu: ”Vreau să mai ştiţi un lucru şi să mai înţelegeţi
un lucru. Vă rog să mai înţelegeţi un lucru. Cununia civilă este un eveniment solemn
nu e..... cu lăutari şi nu în incinta teatrului.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulţumesc!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule director, permiteţi?
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, scurt şi la
obiect.”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule director eu vă admir, sunteţi un
actor, chiar v-am admirat şi v-am spus-o personal în mai multe rânduri, chiar sunteţi
bun şi vă admir, dar aţi înţeles foarte bine ce am vrut să spună doamna. Dumneavoastră
sunteţi şi acum actor. Aici nu trebuie să fiţi actor, aici trebuie să fiţi un…, vă rog
frumos, mă lăsaţi? Deci încă o dată vă spun sincer, cu mâna pe inimă, sunteţi un actor
foarte bun şi vă admir, dar aici sunteţi directorul Teatrului, sunteţi un angajat al
Teatrului şi atunci dumneavoastră trebuie să răspundeţi la obiect la ceea ce sunteţi
solicitat.”
Domnul director Sorin Francu: ”Asta am şi făcut.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Doamna s-a referit la comportamentul
angajaţilor dumneavoastră care răspund la o înjurătură cu un scuipat. Asta e problema,
nu vă faceţi că nu înţelegeţi.”
Domnul director Sorin Francu: ”Eu am înţeles foarte bine, dumneavoastră nu
aţi înţeles.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Nu domnule, eu am înţeles, dumneavoastră
nu…”
Domnul director Sorin Francu: ”Dumneavoastră nu aţi înţeles nimic, nu
puteţi înţelege ceva la care nu aţi fost de faţă . Cum să înţelegeţi?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule la acele cununii civile toată lumea
merge şi este de faţă.”
Domnul director Sorin Francu: ”Şi ce aţi păţit dumneavoastră neplăcut?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule nu e vorba de ce am păţit noi,
acolo s-a făcut o întrebare. Acel regulament, puteaţi să răspundeţi “da” sau “nu”. Acel
regulament se referă doar la oaspeţii care intră în acel teatru sau la şi angajaţii care
supraveghează acele….”
Domnul director Sorin Francu: ”Întrebarea este tendenţioasă. Este firesc
să......
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Nu e tendenţioasă.”
Domnul director Sorin Francu: ”Acest regulament cuprinde toate părţile
implicate.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Şi ce era greu să răspundeţi?”
Domnul director Sorin Francu: ”Pentru mine, da.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulţumesc, domnule
consilier! S-a înţeles.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Îmi pare rău că…….daţi un răspuns.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dau cuvântul doamnei
consilier Drumea, vă rog! Nu s-a stricat.”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Vă mulţumesc frumos! Nu face
neapărat obiectivul proiectului, dar voiam să vă spun ca o sugestie. Domnule Primar
ştiţi că sunt primării în ţară care prin hotărâre de Consiliu Local dau tinerilor căsătoriţi
o primă? La noi dacă nu se poate, nu am putea să ne gândim pe viitor măcar la prima
căsătorie să le reducem taxă la jumătate?”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aţi votat anul trecut. Este o hotărâre votată
anul trecut cu premiere pentru tinerii căsătoriţi care dupa 1 an de zile au, fac dovada că
au avut domiciliul…”
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Eu am vorbit cu tineri căsătoriţi
care nu au primit.”
Domnul consilier Neculai Tănase: “Păi nu le-aţi dat.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu au venit să solicite.”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Cum adică să vină să solicite?”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi trebuie să vină să depună documentele
pentru că în regulamentul pe care l-aţi votat şi dumneavoastră…”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Mă gândeam pe viitor...”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “…s-a stipulate foarte clar că se acordă un
premiu celor care după 1 an de căsătorie fac dovada că au locuit în Municipiul Focşani,
că au avut un loc de muncă permanent în Municipiul Focşani, adică am stimulat întrun fel prin acel proiect, prin acea hotărâre, ca cetăţenii care se căsătoresc să rămână
aici, nu să vină să se mute toţi din toate orașele şi să facă căsătoria la Focşani ca să
primească un premiu.”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Mie mi se pare oricum exagerată
taxa de 500 lei la prima căsătorie şi...”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, vorbeam de un premiu pe care-l
acordăm…..”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Nu, am dat exemplu că sunt
primării care prin Hotărâre de Consiliu ...noi am vorbit cu tineri care nu au primit şi
referitor la ...”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă vor cere, vor primi.”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Referitor la...”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dă Doamne să câştig la Loto, dar mai joacă
şi tu, mai trage un loz.”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Ok atunci referitor la asta, ar fi
frumos să reducem această taxă, iar cei care se căsătoresc sub 25 de ani, consider că ar
trebui să fie anulată taxa pentru ei.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Deci haideţi să lămurim şi chestiunea cu taxa.
Taxa este percepută, domnilor colegi, vă rog, haideţi să păstrăm puţină decenţa.
Domnule consilier, haideţi să păstrăm puţin, vă rog. Această taxă este percepută pentru
a permite cuplurilor care vor să se căsătorească să-şi oficieze această ceremonie
solemnă într-un lăcaş de cult. Avem posibilitatea pentru ei care nu au dare de mână săşi oficieze căsătoria la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Local,
poftiţi? Sunt condiţiile pe care le avem, tocmai de aceea am pus ca alternativă această
variantă, iar cei care vor să beneficieze şi vă spun sincer, nu cred că este….”
Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Se consumă energie, se consumă timp, se
consumă oameni.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunt taxe. Veniţi cu un proiect de hotărâre…”
Domnul consilier Mihai Nedelcu: “…15 miliarde pentru niste astea, atunci
exageraţi pentru…..”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-are nicio legătură, stimaţi colegi, haideţi
să mai lămurim. Stimaţi colegi, haideţi să nu uităm un singur lucru, această taxă se
percepe în primul rând pentru toţi cei care doresc să oficieze căsătorii în afara orelor
de program, adică de la ora, vinerea după ora 16, sâmbăta şi duminica, da?
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Ce vorbiţi domnule Primar?
Cunoaşteţi regulamentul?”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, îl ştiu foarte bine, îl ştiu foarte bine
regulamentul, iar în teatru în timpul săptămânii se percepe o taxă, mi se pare normal…”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Haideţi că vă spun eu domnule
Primar. Se pare că nu citiţi sau n-aveţi la mapă toate documentele.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Atunci ar trebui să-şi refacă programul teatru
după cununii.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Este şi de luni pînă vineri,
domnule Primar, program şi se percepe taxă, dacă nu ştiaţi şi vă spun imediat, există,
da? În incinta Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia”, articolul 4, capitolul II ,
din prezentul regulament „ceremoniile ce au ca obiect oficierea de căsătorii se
organizează după următorul program: Luni-Vineri între orele 16-18:30, Sâmbătă şi
Duminică între orele 9:30, aţi spus ca numai vinerea, sâmbătă şi duminică...”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “În afara orelor de program şi vinerea,
sâmbăta şi duminica.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Faceţi aşa ca să fie favorabil?”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am spus-o clar, dăm înapoi banda.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Deja e prea mult.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “În afara orelor de program şi vinerea,
sâmbăta şi duminica.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pentru un purice nu se aruncă cojocul pe foc.
Nu…”
Se supune la vot proiectul numărul 45 și se adoptă cu 20 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, Bîrsan
Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Alin-Claudiu Dobre devenind
hotărârea nr. 396.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Proiectul numarul 46”
Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru, modificarea
H.C.L. nr.118/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere tâmplărie
interioară și exterioară, refacere acoperiș corp A ”Colegiul Național A. Ioan Cuza;
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Îmi cer scuze domnule
preşedinte. Acest proiect noi nu-l avem la mapă, noi avem numai 2 proiecte.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Le aveţi pe masă.”
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Nu, doar 2 proiecte avem. Ni sau înmânat 2, doar 2 proiecte. Mulţumesc!”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog frumos! A fost pe mail
ieri. A fost trimis pe mail, ieri.Pe mail. Le aveţi pe mail, doamna consilier. L-am
discutat şi în comisie. Proiectul nr.46. Dacă sunt discuţii? Vă rog domnule consilier.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: “Doar o simplă întrebare.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog!”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: “De ce acum când începe şcoala şi nu atunci
când s-a terminat şcoala?”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Procedura.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este vorba despre o actualizare a indicatorilor
tehnico-economici, conform prevederilor Ordonanţei 114, nu?”
Se supune la vot proiectul numărul 46 și se adoptă cu 20 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, Bîrsan
Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Alin-Claudiu Dobre devenind
hotărârea nr. 397.
Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local,
prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2019;
Se supune la vot proiectul numărul 47 și se adoptă cu 20 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, Bîrsan
Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Alin-Claudiu Dobre devenind
hotărârea nr. 398.
Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
anexei la H.C.L. nr.205/2019 privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Se supune la vot proiectul numărul 48 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, Bîrsan
Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea,
Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Alin-Claudiu Dobre şi 1 abţinere din partea
domnului consilier Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 399.
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mai avem comisia de
numărare.”
Domnul consilier Mihai Petruţ: ”Rezultatul votului este: Domnul Ungureanu
Daniel voturi „pentru” 15, voturi „împotrivă” 3, voturi „nule” 2. Doamna Lupu
Cătălina voturi „pentru” 17, voturi „împotrivă” 1, voturi „nule” 2.”
Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulţumesc! Supun la
vot proiectul nr. 1
Se supune la vot proiectul numărul 1 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 7
”abțineri” din partea domnilor consilieri, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria
Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Neculai Tănase, Corneliu
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Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, domnul consilier Costel Bîrsan nu a participat la vot
devenind hotărârea nr. 400.
Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu mulțumește pentru participare și
declară ședință închisă.
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