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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data de 

04.05.2022 

 

 

     Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei municipiului Focșani, din bdul. Dimitrie 

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

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

publicitate; 

 d-nul Bogdan Bratu – director Direcția Managementul proiectelor și investițiilor; 

 d-nul George Păduraru – șef Serviciul strategie și dezvoltare urbană; 

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția Relații Interne și Internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Mihaela Lola – șef Serviciul juridic, contencios; 

 d-nul Ionuț Drilia – director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director SC Cup Salubritate SA. 

 

Proiectele ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului: 

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare 

extindere și dotare – Centru de științe aplicate  - Colegiul Național Unirea”, str. 

Cezar Bolliac nr. 15, județul Vrancea, municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de 

blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate 

neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 116/2022 privind aprobarea 

participării Municipiului Focșani în calitate de organizator la realizarea proiectului 

de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive ”Eu, tu, noi, liberi!” 

în județul Vrancea; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

232/30.09.2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării 

și valorificării în condițiile legii; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor 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 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului 

nr. 105499/28.10.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R”, municipiul 

Focșani, str. Mureșului nr. 9, număr cadastral 68207, T. 52, P. 3345, 3346, pe terenul 

în suprafață de 939 mp; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului 

nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective” – municipiul Focșani, str. Slt. Al. 

Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 

932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată); 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliul Local al municipiului 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 04.05.2022. Vă aduc la cunoștință că această 
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ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 370 din 29.04.2022, emisă de Primarul 

municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu 

participare fizică. 

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al domnilor consilieri locali 

care participă astăzi la ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„doamna Balaban Elena Luminița?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Doamna Drumea Alina Ramona? Mă auziți? O să revin la dumneaei, pare că este 

online. 

Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel? Absent. 

Doamna Tătaru Alexandra? Absentă. 

Domnul Ungureanu Daniel? Absent, a sunat astăzi şi a spus că nu o să vină în 

sală, s-ar putea să intre în online 

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„doamna Drumea ne auziţi acum? 

Constat că în sală sunt prezenți 17 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 2, revin 16 nu 17, scuze.  

Pe cale de consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, 

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 

data de 28.04.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt 

completări, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toată lumea este 

„pentru”. Abţineri? „Împotrivă” în sală nu sunt. 

Doamna Drumea procesul verbal din 28.04.2022? 

Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc, cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor si domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu procesul verbal a fost aprobat. 

Rog a se consemna de asemenea că au fost îndeplinite până la acest moment 

procedurile impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectele înscrise pe 

ordinea de astăzi, fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât 

și de avizele comisiilor de specialitate, care v-au fost transmise prin poșta electronică. 

Vă reamintesc  că în situația în care vă aflați în conflict de interese aveți obligația 

de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză și să anunțați acest fapt 

încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea 

unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. 

În cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează să procedați în 

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Îl invit pe domnul Macovei să preia lucrările ședinței. Mulțumesc.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc doamna 

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

ziua domnule Primar, vă mulțumesc că sunteți prezenți la ședința extraordinară a 

Consiliului Local al municipiului Focșani din data de 04.05.2022 ședință convocată, 

așa cum amintea și doamna secretar prin Dispoziției nr. 370 din 28.04.2022. 

Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte, vă rog dacă sunt discuţii, intervenţii pe marginea 

ordinii de zi? Vă rog doamna viceprimar.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „mulţumesc domnule preşedinte, aş 

vrea..., nu are legătură cu ordinea de zi dragi colegi, dar aş vrea în primul rând să atrag 

atenţia asupra unui lucru. Ştim foarte bine cu toţii că a început..., că o să înceapă 

reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale din str. Revoluţiei nr. 16 şi 17 şi 

fiecare..., nu are legătura cu şedinţa, dar trebuie discutat pentru a avea legătură cu altă 

şedinţă, cât mai rapidă, prin faptul că fiecare familie de acolo a primit notificare de 

evacuare, lucru de care domnule Primar ştiţi foarte bine, nu puteţi face acest lucru, doar 

abia după ce puneţi la dispoziţie o locuinţă temporară pentru aceste persoane. Mai mult 

aceşti oameni au contracte valabile, deci nu se poate să-i daţi afară sub cerul liber, cum 

practic le-aţi şi spus-o verbal. Cu atât mai mult notificarea pe care aţi transmis-o nu are 

un efect legal, este un act doar administrativ, ca să poată să fie evacuaţi de acolo va 

trebui hotărâre judecătorească, dânşii au, cum am spus mai devreme contractele 

valabile, mai mult decât atât ţin să reamintesc faptul că sunt copii acolo premianţi, sunt 

sportivi de performanţă, sunt oameni care muncesc şi care sunt cu datoriile la zi şi cred 

că merită ca orice cetăţean al municipiului Focşani, fără a face discriminare ca aceştia 

să fie relocaţi, nu ştiu, cum a fost cazul blocului Onasis sau ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

viceprimar...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...dacă îmi daţi voie să-mi duc 

ideea până la capăt... în căminul de la...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...doamna 

viceprimar nu sunteţi în campanie electorală, mai este până în 2024 ...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...nu sunt în campanie electorală...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „abţineţi-vă 

şi haideţi să trecem la ordinea de zi ...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnule Primar 

imediat.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...dacă îmi daţi voie, nu v-am 

întrerupt...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „doamna viceprimar, 

haideţi...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă e să 

vină în audienţă şi rezolvăm problemele...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...numai puţin... eu nu am nevoie 

să vin la dumneavoastră în audienţă...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu prea 

veniţi la serviciu dumneavoastră...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnule Primar...” 
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Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...ideea este în felul următor... o să 

termin imediat...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „haideţi...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...eu nu trebuie să în audienţă la 

dumneavoastră, Consiliul Local hotărăşte de aceea vorbesc în faţa Consiliului Local şi 

dumneavoastră că aţi semnat aceste notificări. Reamintesc faptul că 2016-2020, ani 

electorali aţi fost la dânşii şi le-aţi vorbit mieros, voturile dumnealor au fost bune, iată 

că acum dumneavoastră îi daţi afară sub cerul liber. Aşadar, dragi colegi consilieri vă 

rog să luaţi act de acest lucru şi să găsim de comun acord soluţii prin care aceşti oameni 

să nu stea în stradă pentru ă probabil domnule Primar, mai devreme sau mai târziu îi 

veţi primi la Vânători la dumneavoastră, acolo unde locuiţi. Mulţumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulţumim foarte mult. 

Bine că am reamintit, revenim la ordinea de zi...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „îi trimitem 

la ANL, la dumneavoastră, că au loc mai mult...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „haideţi... cu singuranţă 

vom găsi o soluţie şi domnul Primar cu siguranţă are una. Haideţi să revenim la ordinea 

de zi, dacă sunt intervenţii pe marginea ei, vă rog? Dacă nu supun la vot ordinea de zi, 

cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

În online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnule Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „presupun că este şi 

domnul Ungureanu? A intrat, dacă...” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Bună ziua, prezent. Îmi cer scuze.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „am supus la vot 

ordinea de zi, dacă sunteţi amabil să-mi daţi un răspuns?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „sunt „pentru”.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc, cu 19 

voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici  pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare extindere și 

dotare – Centru de științe aplicate  - Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac 

nr. 15, județul Vrancea, municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 1, cine este 

„pentru”?  

În sală toată lumea este „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă 
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Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online doamna Drumea? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc cu 19 

voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina-Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă 

Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 1 a fost aprobat, devenind hotărârea nr.134 

 

Se prezintă proiectul nr. 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și 

depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „bună ziua 

doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă mulțumesc că participați și astăzi 

la această ședință extraordinară. Acest proiect înainte de a face un amendament, vreau 

să fac următoarea precizare: stimați focșăneni suntem într-o situație fără precedent în 

ceea ce privește activitatea societății comerciale CUP Salubritate care pe lângă faptul 

că prestează servicii de asfaltare în colaborare directă cu Direcția de Dezvoltare și se 

pot vedea aceste servicii, pe lângă faptul că această societate comercială prestează 

servicii de măturat stradal, prestează și serviciile de colectare a gunoiului menajer de 

la dumneavoastră, de la întreaga populație a municipiului Focșani și de la alte încă 14 

localități din județul Vrancea. Țin să menționez faptul că nu este o bucurie să vin cu 

un asemenea proiect de hotărâre în fața dumneavoastră, însă este o necesitate. Știm 

foarte bine cu toții am simțit-o pe propria piele, pe propriul buzunar că au fost crescute 

foarte mult prețurile la carburanți, la combustibil. Pe de altă parte salariul minim pe 

economie a crescut, suntem astfel nevoiți să actualizăm aceste prețuri cu ceea ce se 

întâmplă astăzi pe piață ca să nu mai spun creșterea tarifelor la depozitul din Brăila, 

din județul Brăila de fapt, la peste 100 de km unde depozităm, din cauză că nici în acest 

moment Consiliul Județean Vrancea nu a fost în stare să scoată la licitație serviciile de 

depozitare, în groapa de gunoi ecologică de la Haret, drept pentru care noi în continuare 

suntem obligați să ducem la peste 100 km gunoiul din municipiul Focșani. Vă anunț în 

calitate și de reprezentant al Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor că 

această societate comercială cu capital 100% al municipiului Focșani, unde 

dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri decideți soarta acestei societăți că în 

anul 2021 tot din cauza neactualizării la timp a prețurilor, această societate comercială 

a înregistrat o pierdere de 1,35 milioane lei, deci 13 miliarde 500.000 lei vechi. 
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Săptămâna aceasta s-a aprobat bilanțul acestei societăți comerciale, nefast cu toate că 

această pierdere ar fi trebuit să fie mult mai mare, dar datorită unui management bun, 

spun eu, au reușit să mai reducă din pierdere datorită câștigurilor obținute din 

activitatea de asfaltare și s-a văzut foarte clar în tot orașul ceea ce face CUP Salubritate 

în raport cu ... poate închideți microfonul, cel care ne bruiază, vă rog frumos, vă 

mulțumesc. Așadar vă anunț că astăzi am făcut o analiză și societatea comercială CUP 

salubritate se află în incapacitate de plată. Avem întârzieri la obligațiile către bugetul 

de stat de cel puțin de 90 de zile. La aceste obligații restante finanțele ne calculează 

majorări de întârziere și penalități, care se vor regăsi până la urmă tot în aceste prețuri. 

Nu știu cât vom mai putea să mai prestăm serviciile de curățenie în municipiul Focșani 

și de colectarea gunoiului menajer de la populație. Fac aceste discuții pentru a prezenta 

situația concretă în care ne aflăm astăzi. Dacă nu vom actualiza, rețineți, fără nici o 

marjă de profit aceste tarife, sunt tarifele pentru a putea să ne acoperim cheltuielile și 

am putea să ne menținem același număr de angajați. În situația în care suntem în 

incapacitate de plată va trebui să reducem cheltuielile și cheltuielile în special de 

personal. 

 Și în loc să colectăm gunoiul în fiecare zi, s-ar putea să-l colectăm o dată la 2 

sau la 3 zile. Nu știu cum va arăta municipiul Focșani. Sper să nu arate cum a arătat 

acum câteva luni în urmă, sectorul 1 din București. 

De aceea, doamnelor și domnilor consilieri, am venit în fața dumneavoastră cu 

cele 2 proiecte. Nu mai fac aceste discuții și la proiectul nr. 3. 

Iar ca amendament la proiectul nr. 2 propun următoarele: 

La articolul 2 din proiect se modifică și va avea următorul conținut: 

Apobarea aplicării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani, 

începând cu data de 1 Mai 2022. Rețineți că deja în fiecare lună de întârziere din cauza 

creșterii prețurilor, avem o pierdere de cel puțin 300,00 – 400,00 mii lei lunar. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Da. Vă 

mulțumesc! Dacă mai  sunt  alte discuții pe marginea proiectului nr. 2? Dacă  nu, supun 

la vot amendamentul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian,  

Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai și se 

abțin următorii domni consilieri: Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu-

Dumitru,  Răduță Nicolae și Dimitriu Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Pe online? 

Vă rog, domnul Nistoroiu! Sau domnul  Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Doamna 

consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul 

Nistoroiu!” 

Cu 7 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel,   Ungureanu Daniel, Balaban 

Elena Luminița, Ailincuței Lauriana și 11 abțineri din partea doamnelor  și domnilor 
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consilieri:   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia 

Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel,  Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona și Stroie Mirela, amendamentul domnului Primar nu  a 

fost aprobat.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Supun la 

vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian,  

Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai și se 

abțin următorii domni consilieri: Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu-

Dumitru,  Răduță Nicolae și Dimitriu Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Pe online? 

Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul 

Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul  

Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Cu 8 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel,   Ungureanu Daniel, Balaban 

Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Nistoroiu Alexandru și 11 abțineri din partea 

doamnelor  și domnilor consilieri:   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel,  Răduță 

Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona și Stroie Mirela, proiectul nr. 2  

nu  a fost aprobat.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Trecem la 

proiectul nr. 3 care este aproape la fel și anume: 

 

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

Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Vă rog, 

domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bună ziua! Constat că o luăm de la capăt 

iarăși cu incapacitatea  unor colegi de ai noștri de  a înțelege situația gravă spre care ne 

îndreptăm. 

Aș vrea să explice, dacă pot sau dacă au bunăvoința colegii mei de la PNL și 

USR și PLUS sau mă rog, ce or mai fi ei acolo, cărui fapt se datorează această  abținere? 

Dacă te abții, ai un motiv să te abții, dacă ești împotrivă, ai un motiv de a fi împotrivă 

și dacă votezi ”pentru”, înseamnă că respecți cetățenii municipiului Focșani. Care ar fi 

motivul dumneavoastră, dragii mei colegi de nu vreți să votați? Dar fiți sinceri, că dacă 

nu, o să fiu eu sincer după aceea.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnule 

Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu. Eu am pus o întrebare. Vreau să știu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Nu. Este 

foarte bine. N-am nimic.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă poate să răspundă doamna 

viceprimar, că are o funcție în Primărie, sau dumneavoastră că sunteți președinte, sau 

oricare dintre colegi. Aștept...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnule 

Nedelcu, speram să vorbiți despre proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da. Despre proiect. De ce vreți... Nu. Hai 

să o luăm altfel. Doriți cumva să... Cu toate că pot să dau nume... dar n-aș vrea... 

În  campaniile electorale, spuneați că vreți un oraș ca afară, nu vorbesc de o țară 

ca afară. Vorbeați că șoselele să nu mai fie șoselele morții. Vorbeați despre primarul 

Buruiană.” 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Domnule...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Lăsați-mă să termin. Da. Dar despre asta 

este vorba. Vorbim despre proiect, da?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Știam că 

autostrăzile și străzile n-au legătură.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ca să continuăm ședința într-un mod cât 

mai plăcut.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Haideți, 

vorbiți vă rog de proiect!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vorbeați despre primarul Buruiană, 

vorbeați despre tot felul de lucruri pe care atunci le considerați normale să le discutați 

și spuneați că, atunci când veți fi aleși, n-or să se mai întâmple lucrurile acestea. De ce 

nu votați acum proiectele? De ce nu vreți să fie curățenie? De ce nu vreți, cum să vă 

spun eu? Armonie în oraș? De ce vă doriți numai discordie și disensiuni? Pentru că, 

dacă nu răspundeți, vă spun eu. Pentru că am impresia și nu vreau să greșesc, că 

dumneavoastră nu faceți administrație, nu faceți decât combinații politice, pentru că 

dumneavoastră de fapt doriți să vă treceți Primăria și serviciile pe persoană fizică și să 

vă faceți cam ce vă doriți dumneavoastră cu ele și să vă plătiți lipitorii de afișe care v-

au votat și care au muncit. Dacă îmi dați un răspuns pertinent, îmi retrag aceste 

afirmații, dacă nu, înseamnă că, de fapt asta este cruda realitate. Eu mă abțin pentru 

moment pentru a da și alte detalii, dar aș vrea să-mi spuneți unul dintre dumneavoastră, 

ce anume urmăriți de fapt? Mulțumesc!  ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Mulțumesc 

pentru intervenție! Speram să fie mai la obiect, dar asta-i situația. Aș dori să vă întreb, 

stimați colegi, dacă mai sunt și alte intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul nr... Vă 

rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Mai am 

și la acest proiect un amendament, deși presimt că n-o să fie aprobat, dar nu mai 

contează. Eu îmi fac datoria față de cetățeni în primul rând. Art. 2 din proiect se 

modifică și va avea următorul conținut: 
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Tarifele prevăzute în Anexă se vor aplica începând cu data de 1 Mai 2022. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Da. 

Mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul  domnului Primar la proiectul nr. 3. Cine 

este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian,  

Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai și se 

abțin următorii domni consilieri: Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu-

Dumitru,  Răduță Nicolae și Dimitriu Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc! Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul 

Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul  

Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Cu 8 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel,   Ungureanu Daniel, Balaban 

Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Nistoroiu Alexandru și 11 abțineri din partea 

doamnelor  și domnilor consilieri:   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel,  Răduță 

Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona și Stroie Mirela, amendamentul 

domnului Primar la proiectul nr. 3  nu  a fost aprobat.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Supun la 

vot proiectul nr. 3. Cine este pentru?  Se abține cineva? Este cineva împotrivă?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian,  

Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai și se 

abțin următorii domni consilieri: Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu-

Dumitru,  Răduță Nicolae și Dimitriu Ana-Maria. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru focșăneni. Grupul PSD, toți pentru 

focșăneni. Sunt în procedura de vot, domnule Nedelcu.  Dacă mă respectați, vă respect 

cu cea mai mare plăcere.  

Pe online? Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc! Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul  

Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru evident.” 

Cu 8 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel,   Ungureanu Daniel, Balaban 



12 
 

Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Nistoroiu Alexandru și 11 abțineri din partea 

doamnelor  și domnilor consilieri:   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel,  Răduță 

Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona și Stroie Mirela,  proiectul nr. 3  

nu  a fost aprobat.  
 

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

formei de gestiune a serviciului public de blocare, ridicare, transport și depozitare 

a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a 

municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Vă rog! 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnule Dumitru!” 

Domnul  consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea 

să fac și eu un amendament la Acordul de Parteneriat la punctul c Ateneul Popular 

”Mr. Gh. Pastia”  Focșani...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți 

la un alt proiect. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul 

Dumitru.” 

Domnul  consilier Victor Dumitru: „A! Îmi cer scuze!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul 

Dumitru, suntem la proiectul nr. 4. Vă rog! Dacă sunt alte intervenții? Domnule Primar 

aveți o intervenție aici?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sunt 

blocat pe blocare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Dacă nu, 

supun la vot proiectul nr. 4. Vă rog să fiți atenți! Cine este pentru? ” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian,  

Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 

Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu 

Livia Silvia, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Răduță Nicolae și Dimitriu 

Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Pe online! 

Doamna  Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru .” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul 

Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnul  

Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Cu 19 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel,   Ungureanu Daniel, Balaban 

Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Nistoroiu Alexandru,   Dumitru Victor, Zîrnă 

Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, 
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Bîrsan Costel,  Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona și Stroie 

Mirela,  proiectul nr. 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 135 

 

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

HCL nr. 116/2022 privind aprobarea participării Municipiului Focșani în calitate 

de organizator la realizarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de 

substanțe psihoactive ”Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Vă rog! 

Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Da. Vă rog, domnule Dumitru! 

Aveți cuvântul.” 

Domnul  consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea 

să fac și eu un amendament la Acordul de Parteneriat la punctul c Ateneul Popular 

”Mr. Gh. Pastia” Focșani prim manager în calitate de partener are următoarele 

obligații: 

a) Să asigure decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului 

”Eu, tu, noi, liberi!” în limita sumei de 110,00 mii lei cu TVA, aprobată în 

buget conform Anexei  2 la prezentul Acord. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Da. Vă 

mulțumesc! Dacă  sunt și alte discuții pe marginea proiectului nr. 5? Dacă  nu, supun 

la vot. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ar putea să ne spună domnul Primar dacă 

este suficientă suma.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Doamnelor și domnilor consilieri, cred că, cu toții ați observat ceea ce s-a întâmplat 

după 2 ani de pandemie, cu ocazia sărbătoririi Zilei de 1 Mai, când au fost luate cu 

asalt, toate concertele și toate evenimentele organizate pe litoral și nu numai. Ceea ce 

noi am gândit împreună cu partenerii noștri, a fost de a veni în întâmpinarea dorințelor 

tinerilor cărora ne adresăm prin acest proiect. Nu am făcut nimic altceva decât să 

răspundem solicitărilor dumnealor.  

Programul, așa cum a fost el numit, de către unii răutăcioși care nu înțeleg că 

trebuie să avem și activități de genul acesta și vă dau câteva exemple, din orașe mari, 

Neversea și Untold.  Noi nu vrem să ne ridicăm la un asemenea nivel pentru că nu 

avem cu cine în primul rând, că n-avem buget, și în al doilea rând, n-avem cu cine să 

înțeleagă asemenea evenimente. S-ar părea că unii chiar dacă  sunt unele... și nu vreau 

să jignesc pe toată lumea, dar anumite persoane care sunt cadre didactice nu înțeleg 

dorințele tinerilor în fața cărora pledează uneori ca să spună că au suficiente cunoștințe, 

dar uneori sunt depășiți. 

Ca să nu spun ... și citez ce a spus un tânăr în urma disputelor din ședința 

precedentă când a făcut o afirmație la o doamnă consilier, care astăzi nu-i prezentă,  că 

este ”analfabet instituțional” , adică citește proiectul, dar nu înțelege ce înseamnă. 

 Iar suma respectivă a fost... Am închis citatul. Suma respectivă a fost inițial 

gândită în buget în contextul restricțiilor pandemice, când prețurile pentru asemenea 

spectacole, spectacole pentru tineri, repet, nu paranghelii, erau mult mai mici. Odată 

ce au fost ridicate restricțiile, sumele solicitate sub nivelul pieței. Atenție! Chiar sub 
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nivelul unor formații de renume din județul Vrancea. Trebuiau actualizate.  Întreaga 

sumă este mult mai mare. Necesarul ar fi fost  de 75,00 mii lei.  

Avem onoarea și plăcerea să fim parteneri cu Asociația Gentlemen Bikers, care 

au venit și dumnealor c-un aport la această sumă. Din totalul sumei de 75,00 mii lei, 

dumnealor au venit cu 25,00 mii lei, iar noi ne-am gândit că avem posibilitatea din alte 

activități programate pentru Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia”   să alocăm această sumă 

de 50,00 mii lei. Nu cred că este un capăt de țară 10,00 mii euro în contextul prețurilor 

actuale. Dar dacă nu se dorește din partea Consiliului Local, o să le transmitem tinerilor 

cărora ne vom adresa, că la noi în Focșani se dorește liniște. Mulțumesc! ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Primar! Chiar doriți să luați cuvântul domnule Nedelcu? Vă 

rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Știu că nu vă simțiți confortabil, domnule 

președinte, dar credeți-mă pe cuvânt, că n-am nimic cu dumneavoastră. În schimb, v-

aș adresa câteva întrebări la care vă rog să răspundeți punctual cu da sau nu  sau 

bineînțeles.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Să știți că 

n-am să ies din vorba dumneavoastră. Chiar o să vă răspund cu da și nu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați fost și dumneavoastră tânăr?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Eu sunt 

tânăr.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci nu vă considerați bătrân.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Eu sunt 

tânăr.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați fost la concerte cu Iris cu Holograf?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Domnule 

Nedelcu, haideți, vă rog frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu. Eu vă rog frumos să-mi răspundeți la 

întrebări.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Cu cea mai 

mare plăcere! Dacă veneați ieri în ședința Comisiei de buget...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eram plecat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Ghinion.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aia este.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Noi facem 

ședințe cu 24 înainte, vă rog frumos să veniți cu amendamente la buget dacă nu... ”  

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...aia e, deci încă o dată răspundeți la 

întrebare...bun, deci nu mai discut cu dumneavoastră, îmi pare rău. ”  

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți, vă rog frumos 

să trecem...”  

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dragi colegi...am încheiat citatul, cu 

dumneavoastră nu mai discut, am înțeles, nu vă simțiți confortabil...asta-i viața. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc...foarte 

confortabil. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vă văd. Dragi colegi, eu cred că ați fost și 

dumneavoastră tineri, că nu mai sunteți o parte dintre dumneavoastră, nu credeți că ar 
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fi normal să dăm o șansă și o plăcere tinerilor care își doresc și ei să se distreze până la 

urmă, își doresc și ei după un an în care au învățat, după un an în care au avut atâtea 

probleme și stres și așa mai departe. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu 

domnule Nedelcu...Aveți un amendament făcut la acest proiect? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu doriți și dumneavoastră să...? Nu am 

niciun amendament, e o rugăminte la dumneavoastră. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți, vă rog 

frumos.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Înțelegeți domnul Costea? Că înțelegeți 

dumneavoastră, aveți copii și bănuiesc că și copiii dumneavoastră se simt bine la un 

concert, la o manifestare cultural artistică. Dacă ați fi avut copii oligofreni nu v-aș fi 

vorbit, dar nu aveți. Oligofreni în ghilimele, adică să ne înțelegem, adică ăștia care nu 

s-au dus la școală niciodată. Deci, dumneavoastră chiar nu vă doriți? Chiar așa v-ați 

blocat în anumite cutume încât nu doriți să fie și copiii dumneavoastră fericiți sau nu 

doriți să faceți copiii municipiului Focșani fericiți? Eu vă întreb, sper că nu vorbesc la 

pereți. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Cu cea mai mare 

plăcere... Supun la vot... mulțumesc domnule Nedelcu. Supun la vot amendamentul. 

Cine este pentru? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Victor aveți copii? Nu, serios, aveți 

copii? Câți copii aveți? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Nedelcu, 

domnule Nedelcu haideți că... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Dar nu-i treaba dumneavoastră câți copii 

am, m-am săturat de lecțiile pe care ni le tot dați. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule, dar nu ați înțeles nimic, 

dumneavoastră oricum nu înțelegeți nimic. De când ați venit în consiliu...cu 

aritmetica...cu împărțirea mai știți așa... ”     

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Nedelcu, 

domnule Nedelcu vă rog eu frumos, în primul rând trebuie....Domnule Nedelcu haideți 

că...domnule Nedelcu, vă rog eu frumos, sunt nevoit să iau o pauză, nu e normal....deci 

haideți că nu... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Te rog eu frumos, vorbește la obiect și nu 

bate câmpii, că ne-am săturat de lecțiile pe care ni le dai tu..în afară  de bla... bla-uri 

altceva nu știi, nu știi altceva în afară de... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Asta înseamnnă bla, bla? Că vă rog să votați 

o sumă de bani? ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, înseamnă bla, blau, sunteți dispuși să 

cheltuiți sute de mii de euro din bugetul municipiului Focșani în condițiile în care 

municipiul Focșani arată ca Mariupol. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog la tehnic, luăm 

o pauză.... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Păi ce, pe salubritate nu vreți, pe curățenia 

orașului nu vreți. ” 
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        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu, 

domnule Nedelcu... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Eu știu că te plimbi prin Focșani și nu vezi 

Focșaniul, cum arată Focșaniul, dar ia-o la pas prin Focșani să vezi... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu am luat-o la pas, am luat-o la pas. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Se pare că nu. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Sunt lucruri în continuare... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Nedelcu, domnul Nedelcu noi nu 

suntem aici să votăm cum doriți dumneavoastră domnule Nedelcu, îmi pare rău, noi 

nu suntem aici să votăm cum vreți dumneavoastră, ne-ați rugat, am luat act și cu asta 

basta. Noi nu avem cum să votăm cum doriți dumneavoastră. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule, eu v-am adresat o rugăminte, deci 

este caz rugat și uitați-vă la ei. Deci, eu am adresat o rugăminte iar ei sar la gâtul meu 

că vezi Doamne dau lecții de moralitate, nu, eu vă dau lecții de cultură dacă vreți să 

înțelegeți, cu toate că e greu, e greu... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „....și aici e problema noastră. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Bîrsan... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „E greu la 60 de ani să mai...ce să mai faci la 

60 de ani? S-a terminat, dacă mai băgăm o țeavă pe ici pe colo suntem mulțumiți, dar 

atât. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu dacă 

tot sunteți in Consiliul Local...gata... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Nedelcu păstrați decența, vă rog 

frumos. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

președinte, îmi permiteți și mie să...? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Bîrsan, 

domnule Nedelcu vă rog eu frumos, când vă adresați puteți să vă adresați mie și eu... 

cu cea mai mare plăcere, nu cred că este nevoie să...și v-am și răspuns. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dumneavoastră nu ați fost confortabil când 

m-am adresat dumneavoastră, de aia m-am adresat colegilor care au fost votați de 

cetățeni, dintr-o mare eroare din punctul meu de vedere și sper ca data viitoare să nu 

facă același lucru. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Nedelcu, eu 

v-am înțeles foarte bine și anume, știu că aveți chef de vorbă și că pot să vorbesc și eu 

tare... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dar puteți să vorbiți că nu mă deranjează. 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Chiar dacă veniți foarte 

rar și veniți rar la ședințe noi vă înțelegem, cu toții chiar. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prieteni, nu am lipsit la nicio ședință, da? O 

singură dată în 6 ani de zile că am fost plecat din țară și nu am avut internet. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Am observat. Domnule 

Nedelcu dacă aveți chef de vorbă vă invităm la comisii... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și v-ați simțit foarte confortabil că nu am 

fost. ” 
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        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu, vă invit la comisii 

și discutăm pe marginea acestor proiecte. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Credeți că...credeți-mă pe cuvânt ați fi avut 

mari probleme dacă veneam la ședința trecută pentru că numai prostii ați spus și numai 

inepții, da? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

consilier, haideți dați-mi voie să vorbesc și eu. Dacă-mi permiteți domnul președinte.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Păi nu, stau și mă 

gândesc dacă domnul Nedelcu mai are ceva  de spus. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu mai 

are. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Cu siguranță? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, mi-a 

spus mie că nu mai are. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Și-a terminat stocul? 

Ok. Domnule primar, vă rog? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

consilier Nedelcu, dați-mi voie să vă răspund eu în locul domnului consilier Victor 

Dumitru. Domnul Victor Dumitru și aici dați-mi voie să-l felicit, da? Are o fetiță 

extraordinară, olimpică națională la limba română, a obținut mențiune. Felicitări! Dar 

totodată... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul primar! ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dar 

totodată aș vrea...domnule haideți să nu facem...nu v-am întrerupt. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Așa spune lumea și despre tine.” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

Dumitru dați-mi voie să-mi duc ideea până la capăt. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți vă rog frumos 

să fim...să încercăm... ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Haideți vă 

rog frumos, eu aș vrea doar atât, domnul Victor Dumitru, când ajungeți acasă, nu, când 

ajungeți acasă...nu, dați-mi voie...când ajungeți acasă vreau să o întrebați pe fiica 

dumneavoastră... 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Vă rog frumos să nu marjăm pe subiectul 

ăsta, nu vreau să facem un... ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu, 

vreau doar atât, vreau un singur lucru, nu vreau altceva, vreau să o întrebați pe fiica 

dumneavoastră... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci, vă rog frumos nu pomeniți vă rog 

frumos de... ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „V-am 

felicitat și o felicit și pe domnișoara. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Dar nu e cazul, gata, o să închidem 

subiectul, discutăm orice altceva, nu discutăm de familie. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să 

o întrebați dacă ar dori să participe la un spectacol cu lasere în care vor concerta Iris, 
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Compact, trupa Vama Veche și Zdop și Zdup. Dacă ar dori fiica dumneavoastră să 

participe la o asemenea „paranghelie”, cum ați numit-o dumneavoastră. Mulțumesc!” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și ar fi indicat să-i întrebați pe toți copiii 

dumneavoastră. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Paranghelie au numit-o colegii 

dumneavoastră din Consiliul Județean atunci când s-au referit la acest proiect, pe care 

noi inițial l-am votat și cu care am fost de acord, pentru că a fost în consens, numai că 

lucrurile au degenerat din cauza colegilor dumneavoastră, nu din cauza noastră. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Și a rămas încă votat.” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Gândiți-vă 

că până la urmă scopul... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Mai urmăriți ședințele de Consiliu Județean 

și vedeți ce se întâmplă acolo și cum au pus problema colegii dumneavoastră și apropo 

de moralitate... ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Le-am 

urmărit... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți să depășim 

momentul. Mulțumim! Haideți să închidem subiectul. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Eu aș fi 

vrut doar atât, să spunem un singur lucru, scopul acestui proiect este de a conștientiza 

prin toate mijloacele, inclusiv prin aceste tipuri de manifestări, riscurile la care se 

supun copiii din această perioadă, la consumul de droguri. Rețineți, asta este un pericol 

foarte mare, care practic poate să cuprindă sau să destabilizeze orice copil din ziua de 

astăzi. Dacă noi nu conștientizăm acest lucru și vreau să felicit încă o dată Asociația 

Gentlemen’s Bikers pentru că au venit cu această idee, este unicul proiect la nivel 

național, de această anvergură și noi încercăm să ne urcăm pe el și să ne tragem foloase 

politice, haideți să fim realiști, tot programul a fost pentru a face o conștientizare în 

rândul elevilor de liceu, că sunt într-un real pericol dacă se supun consumului de 

droguri, punct. Mulțumesc! ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, vă mulțumesc, așa 

este, știm. Domnule primar, domnule primar, noi...nu știu de ce vreți să tot vorbim de 

acest proiect și știți că l-am vorbit în comisie și am stabilit foarte clar. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-a gândit 

într-un mod, domnul președinte de ședință și nu se va duce până la capăt dacă se tot 

șuntează din toate direcțiile. Mulțumesc! ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Eu să știți că supun la 

vot amendamentul. Cine este pentru? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ridic de jumătate de oră mâna și văd că voi 

nu vreți să mă vedeți... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Este cineva împotrivă? 

Este cineva împotrivă? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Am o pereche de ochelari pe care vi-i pot 

împrumuta. Vreau să vorbesc două secunde, atât, să spun un lucru... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu mai...suntem în 

procedură de vot...următorul vă dau cuvântul. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu, eram cu mâna ridicată. ” 
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        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc! Pe online, 

doamna Drumea? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule președinte... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă dau imediat...să 

supun amendamentul și vă dau voie apoi. Doamna  Drumea? ” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Nistoroiu?  

Domnul Ungureanu? ” 

        Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Împotrivă. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Împotrivă, ce nu-i clar? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „E cineva împotrivă în 

sală? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, noi. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Avem 11 voturi pentru 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian și 8 voturi împotrivă 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, 

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, a trecut amendamentul. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pot să vorbesc? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Îmi dați voie domnule 

Nedelcu? Vă rog frumos, aveți cuvântul 30 de secunde dacă sunteți amabil să nu mai 

perturbăm prea mult. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Văd că nu vreți să înțelegeți, nu este niciun 

fel de problemă. Domnilor consilieri, știți ce a zis Donald Trump când a întrebat, când 

a fost întrebat care a fost cea mai mare realizare a lui? Nu, vă întreb pur și simplu, nu 

trebuie să-mi dați răspunsul, așa ca idee. Știți ce a zis? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Deja suntem mai 

departe de subiect. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „A spus în felul următor: „cea mai mare 

realizare a mea ca părinte este că, copiii mei nu se droghează”. Nu cred că 

dumneavoastră realizați gravitatea acestui... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu, 

cred că nu știți despre ce este vorba. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu cred că realizați. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Ba da, proiectul este 

votat într-o ședință precedentă, acum sunt niște amendamente. Vă rog frumos domnule 

Mocanu aveți cuvântul. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Se cere o suplimentare de bani pentru această 

situație pentru că ăia nu vin, oamenii aceia nu pot fizic să facă față cheltuielilor. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu 

datoria mea este...domnule Nedelcu în primul rând că vorbiți înainte de a supune la vot 

acest proiect...da, dar vedeți ce vorbiți. Vă rog domnule Mocanu! ” 
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        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte din moment ce a pornit 

procedura de vot nu mai are rost să luăm cuvântul, putem lua cuvântul cât dorim 

înainte, dar  o dată ce s-a demarat procedura de vot, așa-i corect. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți să...domnule 

Mocanu 30 de secunde. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Auziți domnule consilier, nu vi se mai subție 

buzele așa, nu vă enervați că vă crește tensiunea. Vă aduceți aminte domnule consilier 

că nu...dumneavoastră puteți să mă jigniți, că atât știți să faceți. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnilor consilieri... 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu asta este problema, eu am ridicat mâna 

înainte de a începe procedura de vot, ați înțeles? Deci, eu am ridicat mâna înainte de a 

începe procedura de vot. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte procedura de vot o dată 

ce a început trebuie terminată, dacă cineva dorește să vorbească poate vorbi înainte, eu 

nu sunt dispus să ascult inepțiile oricui. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Intervenția dumneavoastră este neavenită și 

dumneavoastră sunteți greșit educat. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Am supus la vot 

proiectul, dacă nu ați fost atenți. Supun la vot proiectul numărul 5. ” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Vă rog frumos să-mi acordați...pentru că 

am ridicat mâna. Domnul președinte... ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu am nicio șansă. 

Cine este pentru? Domnule Mocanu... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Știți ce mi-a zis mie această persoană care 

m-a făcut pe mine nesimțit? Știți ce mi-a zis? Dar ce sunteți domnule, cum a spus? Mai 

spune-mi o dată..... ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Se abține cineva? Este 

cineva împotrivă? Pe online, doamna Drumea sunteți pentru? ” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru. ” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Domnul președinte, pot să am și eu o 

opinie în acest Consiliu Local? Îmi permiteți să am și eu opinia mea? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Aveți un coleg 

nevorbit, în dreapta dumneavoastră, dacă reușiți să-l potoliți cu cea mai mare plăcere. 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Dumneavoastră sunteți președintele 

acestei ședințe, vă rog frumos să discutați, vreau să am părerea mea în această ședință. 

” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Spuneți-i și domnului 

Nedelcu, vă rog să vă adresați domnului Nedelcu, dacă nu vă întrerupe, cu cea mai 

mare plăcere. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Sunt întru totul de acord să luați cuvântul 

domnule consilier. Vă mulțumesc! ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc! Vă rog 

domnule Mocanu, foarte scurt. ” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Mulțumesc domnule președinte, foarte 

scurt sunt, să știți și la obiect. În calitate de profesor am rugămintea către acești domni 

consilieri, care văd eu că nu au grijă de adolescenții focșănenilor, cum spune doamna 
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viceprimar Dimitriu. Știți prea bine că în pandemie școlile, liceele au fost închise, nu 

s-a demarat nicio acțiune de prevenție contra drogurilor, a alcoolului și a tutunului... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Mocanu, 

domnule Mocanu, ce legătură are pandemia? ” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Și cred eu că acest proiect era foarte 

oportun de desfășurat în liceele...vă mulțumesc. ” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Domnul meu..., vă reamintesc că acest 

proiect a fost votat într-o ședință precedentă când nu eram în pandemie. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul președinte, numai un pic că vreau 

să-i răspund și domnului Mocanu și în felul ăsta și domnului primar. Vreau să-l anunț, 

dacă nu știe, pe domnul primar că evenimentele de pe litoral sunt evenimente private, 

ca și Neversea, ca și Untold, sunt din bani privați, nu sunt din bani publici. Nu sunt 

banii cetățenilor, pe care dânșii vor să-i cheltuie cu nemiluita, cum i-au cheltuit și până 

acum și vor să-i cheltuie în continuare...năravurile vechi... ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Alo...sunteți în eroare, sunteți în eroare. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți în 

eroare, sunteți în eroare. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu sunt în eroare deloc. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ba chiar sunteți în eroare. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți în 

mare eroare. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu sunteți informați, nu sunteți informați.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ai auzit? Boc a cheltuit 5 milioane de euro 

din banii primăriei, nu ai lui. Are și omul dar e treaba lui acolo. Noi am avut festivalul 

ăsta de jazz, da? Și l-au tras unii pe persoană fizică, asta înseamnă când tragi pe 

persoană fizică, când faci niște combinații și niște măgării...și s-a ales praful.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Vă pricepeți mai bine dumneavoastră la 

combinații și la măgării. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dumneavoastră vă pricepeți, dumneavoastră 

ați fost... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Ați făcut de 30 de ani în Focșaniul ăsta și 

vedem unde am ajuns, adică nu e niciun dubiu și toată lumea poate vedea, fără ochelari. 

” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, domnule Nedelcu, haideți să trecem la vot vă rog frumos. Le mulțumim... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Așa că mai... mai citiți, mai informați-vă, 

mai intrați pe site-ul acestor evenimente Untold și Neversea și o să vedeți că sunt sută 

la sută private, nu sunt cu bani publici. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Spui prostii ca de fiecare dată... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Mihăiță te rog frumos, fii corect și vorbește 

cu vorbele tale, fii coerent. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ți-am spus că tu la aritmetică nu te pricepi.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Ce anume? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ți-am zis, deci uită-te acolo și spune-mi și 

mie  te rog frumos. ” 
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Domnul consilier Dumitru Victor: „Mihăiță, citește, citește și apoi mai 

vorbim, e cam greu pentru voi să citiți. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Victoraș, mânca-l-ar tata pe el, eu știu ce zic, 

eu am proprietatea cuvintelor, tu nu le ai. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Dumitru, 

domnul Nedelcu, domnul Nedelcu, gata? Domnul Dumitru, haideți să trecem și la 

procedura de vot. Le mulțumesc și eu Asociației Gentlemen’s Bikers pentru că s-au 

implicat....  

Ce anume? Să știți că eu știu, din cunoștințele mele, că nu sunteți consilier deci 

local. Noi suntem într-o ședință a Consiliului Local. Mulțumesc, luați loc, vă rog! Se 

pare că nu. Supun la vot proiectul nr. 5. Cine este ”pentru”? Vă rog, proiectul nr. 5. Pe 

online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nistoroiu?”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Ungureanu?”   

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă mulțumesc! Proiectul nr. 

5 a fost aprobat. Proiectul nr. 6...” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel. 

Proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 19 de voturi ”pentru” din 

partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, Drumea Alina-Ramona, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru devenind hotarârea nr. 136 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/30.09.2021 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat 

al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 

în condițiile legii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog, dacă sunt discuții? 

Dacă vă deranjez, domnule Nedelcu, îmi spuneți.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Domnule președinte...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Domnule președinte, vă rog...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Dacă sunt discuții? Vă rog, 

domnule Gheoca.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Mulțumesc, domnule președinte! O să 

am și eu o scurtă intervenție pe acest subiect. Domnule Costea, domnule Nedelcu, 

domnule Nedelcu, vă rog frumos, am și eu o intervenție pe marginea acestui proiect, 6 
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este el, dacă, da. Domnule Primar am constatat cu dezamăgire, să spun, că SC ENET 

i-a luat, i-a trebuit 7 luni de zile  să scrie 2 rânduri, că se află în insolvență și că sunt în 

imposibilitate de a pune în aplicare o HCL din 30 septembrie 2021 privind casarea și 

valorificarea acelui punct termic aflat în incinta Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, 

care este într-o stare avansată de degradare, din punctul meu de vedere și care pune în 

pericol viețile copiilor, tinerilor și celor care mai tranzitează incinta colegiului. Dacă 

ăstea sunt termenele pe care noi trebuie să le așteptăm, să implementăm un proiect la 

nivel de Primăria Municipiului Focșani, atunci să ne ferească Dumnezeu. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, vă mulțumesc! Vă rog, 

dacă mai sunt alte intervenții pe marginea proiectului nr. 6, dacă nu, supun la vot.  

Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Pe online, doamna 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nistoroiu?”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Ungureanu?”  

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă mulțumesc! Proiectul nr.  

6 a fost aprobat cu 19 voturi ”pentru”.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel. 

Proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 19 de voturi ”pentru” din 

partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, Drumea Alina-Ramona, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru devenind hotarârea nr. 137 

 

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

completarea și modificarea anexelor 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 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, în 

urma discuțiilor purtate la comisiile de specialitate aș dori să fac următorul 

amendament. Se completează, la art.1, alin. 1, se va completa și va avea următorul 

cuprins. Se completează anexa nr. 2 Situația locurilor de parcare din Municipiul 

Focșani cu următoarele locuri de parcare: locurile de parcare 224, locurile de parcare 

str. Tinereții, număr total de 29 locuri de parcare din cele, din care 14 locuri dispuse 

longitudinal pe partea stângă, pe sensul de mers către Piața Victoriei și 15 locuri 

dispuse în spic, pe partea stângă, pe sensul de mers către Piața Victoriei, identificate în 

anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. 
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Programul de funcționare al acestora este stabilit în conformitate cu prevederile 

art. 29, alin. 1, litera d, din Regulamentul  de organizare și funcționare al Serviciului 

Public de Administrare Întreținere și Exploatare a Parcărilor, ce aparține domeniului 

public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021 cu 

completările și modificările ulterioare, respectiv : 

1. parcare cu plată în limita locurilor disponibile L-V: 8 :00 – 17 :00    

S-D: 8 :00 -14 :00 

2.  parcare de reședință L-V: 17:00 - 8 :00   S-D:  14:00 - 8 :00  

Iar L 225 rămâne neschimbat în sensul locurilor de parcare  din str. Panduri, un 

număr total de 13 locuri de parcare, din care 8 sunt dispuse longitudinal pe dreapta, pe 

sensul de mers către Pictor Grigorescu, 5 locuri dispuse longitudinal pe partea stângă 

pe sensul de mers către str. Str. Pictor Grigorescu, identificate în anexa nr. 2 la 

prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, vă mulțumesc, domnule 

Primar! Vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc domnule președinte! Și 

pe marginea acestui proiect de hotărâre o să am o intervenție și o să mă exprim către 

toți colegii consilieri locali și o să vă solicit să ne implicăm, pentru că tot vorbeam la 

comisii de modificare a regulamentului și este o părere personală. Haideți să încercăm 

să scăpăm de acele plăcuțe pe care oamenii și le achiziționează și le pun, care în copac, 

care în bordură, care pe perete, e un haos total, din punctul meu de vedere și inestetic. 

Nu facem program, eu am o soluție, o să v-o aduc în Consiliul Local. A, 

holograme, am înțeles program. Nu, am o soluție, o să o aduc dar n-am auzit, îmi cer, 

îmi prezint scuze, o să o aduc în fața colegilor, o să o dezbatem, poate eu știu mai sunt 

și  alte, dar din punctul meu de vedere, cred că de la noul an, cum ar veni, în 30 

octombrie expiră abonamentele și trebuie reînnoite. Haideți să încercăm ca până atunci 

să găsim o soluție să dispară acele plăcuțe care nu sunt deloc estetice. Mulțumesc 

frumos!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, vă mulțumesc, domnule 

Gheoca! Vă rog, domnule Nedelcu, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Îmi cer scuze că nu sunt pe marginea 

acestui proiect, 10 secunde, partenerii, că v-am spus că eu am proprietatea cuvintelor, 

domnule Victoraș, printre mulți alții este Primăria și Consiliul Local Cluj Napoca. Am 

încheiat această discuție.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Contribuția este de…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, v-am zis...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„…400.000 euro…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...UNTOLD la parteneri este Primăria și 

Consiliul Local Cluj Napoca. Vă felicit copilul și mama!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Mulțumesc, domnule 

Nedelcu! Se pare că în alte localități e și Primăria și Consiliul Local, deci în aceste 

proiecte. Vă rog, dacă nu mai sunt alte discuții pe marginea proiectului nr.7, supun la 

vot amendamentul domnului Primar. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este 

”pentru”. Pe online, doamna Drumea?” 
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Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Ungureanu?”  

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nistoroiu?”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Cu 19 voturi ”pentru” 

amendamentul a fost aprobat.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel. 

Amendamentul de la proiectul nr. 7 a fost aprobat cu 19 de voturi ”pentru” din 

partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, Drumea Alina-Ramona, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru. 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Supun la vot proiectul nr. 7.  

Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Pe online, doamna 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nistoroiu?”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Ungureanu?”  

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă mulțumesc! Cu 19 voturi 

”pentru” proiectul nr.7 a fost aprobat.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel. 

Proiectul nr. 7 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 19 de voturi ”pentru” din 

partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, Drumea Alina-Ramona, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru devenind hotarârea nr.  

 

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

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 105499/28.10.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

imobil locuințe colective D+P+2E+3R”, municipiul Focșani, str. Mureșului nr. 9, 

număr cadastral 68207, T. 52, P. 3345, 3346, pe terenul în suprafață de 939 mp;                                                         

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog, dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 8. Cine este ”pentru”? În 

sală toată lumea este ”pentru”. Pe online. Scuzați. Pe online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nistoroiu?  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Ungureanu?  

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru și eu.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Cu 18 voturi ”pentru” și 1 

abținere proiectul nr. 8 a fost aprobat.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel și 1 abținere din partea 

doamnei consilier Stroie Mirela. 

Proiectul nr. 8 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 18 de voturi ”pentru” din 

partea următorilor domni consilieri: Bîrsan Costel, Drumea Alina-Ramona, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru și  1 abținere din partea doamnei consilier Stroie Mirela  

devenind hotarârea nr.  

 

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

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuințe colective” – municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr 

cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 

mp (suprafață măsurată); Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog, dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot proiectul nr. 9. Cine este ”pentru”? Se 

abține cineva? Este cineva împotrivă? Pe online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Ungureanu?”  

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nistoroiu?”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Cu 8 voturi ”pentru” și 11 

abțineri proiectul nr. 9 nu a fost aprobat. Vă rog dacă mai sunt alte discuții? 

Domnule...” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel și 

s-au  abținut următorii consilieri: Stroie Mirela, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian. 
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Proiectul nr. 9 de pe ordinea de zi nu a fost aprobat cu 8 de voturi ”pentru” din 

partea următorilor domni consilieri:, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru și  11 abțineri din partea următorilor consilieri: Bîrsan Costel, Drumea 

Alina-Ramona, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Drumea 

Alina-Ramona. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar, dacă îmi permiteți, promit 

doar 1 minut, am primit niște sesizări, niște telefoane, în ceea ce privește niște câini 

foarte agresivi pe str. Cotești. Am aici fotografiile, dacă doriți, vi le pot transmite și 

dumneavoastră. Cotești 34 mi-a spus, nu știu ce este acolo, dar sunt niște găuri prin 

gard, niște orificii prin care ies câinii respectivi, ori li se dau drumul doar seara, ori 

atunci ies ei, nu știu care e problema, dar copii de clasa I, a-II-a au fost mușcați și 

agresați de acei câini. Am aici fotografii, vi le pot spune, le primesc și eu de la cetățeni. 

Dacă puteți face ceva în acest sens? Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Transmit 

acum la Direcția De Dezvoltare. Da, mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, vă mulțumesc! Declar...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnule Macovei și eu, am și eu o 

întrebare...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog, vă rog.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „...pentru domnul Primar. N-avem 

secțiunea Diverse, atunci eu o să continui, chiar dacă n-avem secțiunea Diverse.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Avem foarte multe sesizări, s-a 

transformat noaptea în zi și ziua în noapte. Din păcate nu este așa. În Focșani pe toate 

străzile și nu numai pe o stradă, iluminatul public funcționează din plin. Fiindcă 

curentul electric, electricitatea este foarte ieftină în ultimul timp, Primăria Municipiului 

Focșani s-a hotărât să aprindă becurile ziua, nu noaptea. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă ați fi votat iluminatul, nu mai aveam 

problema asta, dar dacă voi n-ați votat, voi PNL, de aia...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

consilier dați-mi voie, că aici este vorba despre o chestiune tehnică, da, este vorba 

despre faptul că sunt foarte multe cabluri întrerupte  și cabluri ce aparțin ELECTRICA. 

Am făcut mai multe sesizări și lucrează în timpul zilei, n-au voie să lucreze sub 

tensiune, în timpul nopții și fac verificări să vadă unde sunt acele întreruperi. Doar așa 

pot depista unde sunt acele întreruperi. Au un anumit aparat pe care-l folosesc doar în 

cursul săptămânii și din acest motiv, da, într-adevăr am primit și eu foarte multe 

sesizări…” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Simultan, domnule Primar. Pe 5 străzi 

deodată?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, 

pentru că un punct de aprindere  coordonează mai multe străzi.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, dar în cartiere diferite ale 

Focșaniului...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, în 

cartiere diferite. Sunt mai multe probleme. Au fost întrerupte, sunt foarte vechi. I-am 

sesizat de mai multe ori, asta și ca rezultat al contractului de mentenanță pe care-l avem, 

pentru că s-au observat și se lucrează în acest sens.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Primar explicați ce înseamnă că 

n-au voie să lucreze sub tensiune, că ăștia chiar mă...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, mulțumesc! Declar 

ședința închisă! Domnul Nedelcu se pare că e nevorbit total.” 
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