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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL  

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

10.03.2022 

 

 

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

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară 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 Carmen Grosu – director Direcția Economică; 

 d-na Simona Poieană – șef Serviciul buget-contabilitate; 

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

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

publicitate; 

 d-na Alina Iordăchescu – șef serviciu resurse umane, managementul calității; 

 d-nul Adrian Imireanu – șef Serviciul proiecte „UMP – Reabilitarea sistemului de 

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul George Daniel Păduraru Coban – şef Serviciul strategie şi dezvoltare urbană; 

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

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

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-nul Paul Niagu – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-na Mihaela Bratu – director Direcția de Asistență Socială Focșani; 

 d-nul Costel Dochioiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creşe; 

 d-na Nicoleta Matei – contabil șef Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Tatian Agache – şef serviciu Poliţia Locală a municipiului Focşani; 

 d-na Nina Deşliu – contabil şef Poliţia Locală a municipiului Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – director SC Transport Public SA; 

 d-na Dana Ilie – director economic SC Transport Public SA; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director SC CUP Salubritate S.A.; 

 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

 d-na Marilena Şerbănuţ – consilier Cabinet primar; 

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

 d-nul Marius Batog - director CSM 2007 Focşani. 
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Proiectele ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului: 

1. Depunerea jurământului de către consilierul local al cărui mandat a fost validat - 

doamna Ailincuței Lauriana; 

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 

2020-2024, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție ale bugetului local al 

Municipiului Focșani, bugetul creditelor interne și bugetelor instituțiilor publice 

finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, 

inclusiv anexele la acestea, pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului 

Focșani nr. 477/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe 

anul 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din municipiul Focșani pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2022 reprezentând 

finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu 

personalitate juridică, din municipiul Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,00 mii lei, din bugetul local 

al Municipiului Focșani pe anul 2022, pentru susținerea proiectului „Ora Pământului 

– pentru Pace”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul 

Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Focșani 

nr. 148/2020 privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare 

datorate bugetului local, cu modificările și completările ulterioare; 

       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 10.03.2022. Vă aduc la cunoștință că această 

ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 247 din 06.03.2022, emisă de Primarul 

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

participare fizică și online. 

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

care participă astăzi la ședință. 

 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? Lipsă 

Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„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.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru? O să revin, este online, probabil nu are conexiune. 

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?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru? O să anunț pe măsură ce are conexiune cu noi. 

Constat că în sală sunt prezenți 16 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 2. 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 24.02.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Completări? Nu. 

Supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? Domnii consilieri din sală sunt 

„pentru”. 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„cu 19 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat. 

  Rog a se consemna 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.  
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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. 

În continuare vă aduc la cunoștință faptul că Judecătoria Focșani prin Încheierea 

pronunțată în Camera de consiliul în data de 02.03.2022, în dosarul nr. 2905/231/2022 

a admis sesizarea Primăriei municipiului Focșani și a validat alegerea d-nei Ailincuței 

Lauriana, membru al Partidului Social Democrat înscrisă pe lista supleanților în funcția 

de consilier local al municipiului Focșani. Această Hotărâre este definitivă motiv 

pentru care, salutăm astăzi prezența în sală a doamnei Ailincuței Lauriana. 

Îl invit pe domnul președinte de ședință să preia lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „Bună ziua și bine ați venit la 

ședința extraordinară din data de 10.03.2022, convocată prin Dispoziția nr. 247 din 

06.03.2022. 

În continuare o invit pe doamna consilier Ailincuței Lauriana în vederea 

depunerii jurământului.” 

Doamna Ailincuței Lauriana „Jur să respect Constituția și Legile țării și să fac 

cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele 

locuitorilor municipiului Focșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „mulțumim, felicitări doamnei 

și bine ați venit în Consiliul local.” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana „mulțumesc. Bine v-am găsit.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „în continunare vă supun la 

vot ordinea de zi. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru” din partea 

doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Stroie 

Mirela, Zîrnă Cristian, Ailincuţei Lauriana, Balaban Elena Luminiţa, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel.  

În online. Doamna Drumea? 

Domnul Gongu?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „doamna consilier Drumea?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„nu aude, cu 19 voturi „pentru”.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „cu 19 voturi „pentru” ordinea 

de zi a fost aprobată.  

Întrucât primul punct pe ordinea de zi a fost epuizat trecem la punctul nr.2.” 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 272/2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
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Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu 

modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „haideți... am eu un mic 

amendament.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „vă rog.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „aș vrea să propun schimbarea 

secretarului comisiei de buget și administrație publică, respectiv în locul domnului 

Victor Dumitru, să-l propunem pe domnul Cristian Zîrnă. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „mulțumesc domnule 

consilier. 

În continuare vă propun să votăm amendamentul, cine este „pentru”? În sală 

toată lumea este „pentru”.  

În online. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul consilier Gongu?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „cu 19 voturi „pentru” 

amendamentul domnului consilier Macovei a fost aprobat. 

Vă supun la vot proiectul în integralitatea lui, cine este „pentru”?  

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

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru, Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuţei 

Lauriana, Balaban Elena Luminiţa, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel.  

În online. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul consilier Gongu?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „cu 19 voturi „pentru”... 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„20, acum sunt 20.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „20 voturi „pentru” din partea 

doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru, Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuţei Lauriana, Balaban Elena 

Luminiţa, Gongu Emanule, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul nr. 2 a fost aprobat, devenind 

hotărârea nr. 57 
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  Se prezintă proiectul nr. 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție ale bugetului local al Municipiului Focșani, 

bugetul creditelor interne și bugetelor instituțiilor publice finanțate 

integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv 

anexele la acestea, pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, vă propun să trecem la vot.  

Cine este „pentru”? 

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

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru, Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuţei 

Lauriana, Balaban Elena Luminiţa, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel.  

 În online. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul consilier Gongu?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „20 voturi „pentru” din partea 

doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru, Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuţei Lauriana, Balaban Elena 

Luminiţa, Gongu Emanule, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul nr. 3 a fost aprobat, devenind 

hotărârea nr.58 

 

  Se prezintă proiectul nr. 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 477/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, Municipiul 

Focșani, Județul Vrancea”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Eu aș avea domnule președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Vă rog!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Vă rog să consemnați că nu particip 

la vot. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dacă nu mai 

sunt alte discuții și nu mai vrea să intervină nimeni, vă propun să trecem la vot. Cine 

este pentru? 

În sală toată lumea este ”pentru”.  

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

Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Balaban Elena 

Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 
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Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel și 

Răduță Nicolae. 

În online? 

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc! 

Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc! 

Domnul consilier Nistoroiu? A! Scuze! Deci...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță: 

„19.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Deci cu 19 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel,  Răduță Nicolae, Drumea Alina Ramona și cu o 

neparticipare la vot din partea domnului consilier Nistoroiu Alexandru,   proiectul 

numărul 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 59 

Și acum perla coroanei, proiectul nr. 5. 

 

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

bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2022; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Victor Dumitru: „Dacă sunt 

discuții, propuneri, amendamente? O să încep eu primul, dacă-mi dați voie? Deci se 

diminuează din… Amendamentele sunt ale PNL împreună cu USR.  

Da. Mulțumim, domnule Nedelcu ! Da. Sigur că da. Mă bucur. 

- se diminuează cu suma de 1.500,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar  

67.02. ”Cultură, recreere și religie”, articolul bugetar  20.19 ”Contribuții ale 

administrației publice la proiecte de interes public local”  

- se diminuează cu 800,00 mii lei bugetul Poliției Locale  la capitolul bugetar cap. 

61.02.  ”Ordine publică și siguranță națională „la articolul bugetar 10.01.01 ”Salarii de 

bază”  

- Se majorează cu 500,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul de investiții 

”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești „ și cu suma de 

12019,84 mii lei creditele de angajament aferente acestui obiectiv. 

- Se majorează cu 505,00 mii lei bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice, 

astfel: 

_30,00 mii lei – credite bugetare și de angajament pentru realizare 

”Documentație tehnico- economică - Amplasare și racordare la rețelele edilitare 

pentru toalete publice inteligente” 

_200,00 mii lei - credite bugetare și de angajament pentru achiziția a 6 module 

toalete ecologice 



9 
 

_25,00 mii lei - credite bugetare și de angajament pentru achiziția de dispensere 

igienice pentru câini – 10 bucăți 

_250,00 mii lei - credite bugetare și de angajament pentru achiziționarea unui 

automat pentru colectarea deșeurilor reciclabile cu trei fracții și sistem de 

recompensare, așa-numitul (PETrică). 

- Se majorează cu 100,00 mii lei bugetul Primăriei reprezentând credite bugetare și 

de angajament pentru ”Documentație tehnico- economică - Concurs de soluții - 

Modernizare zona urbană Piața Unirii din Municipiul Focșani”. 

- Se majorează cu 30,00 mii lei bugetul Primăriei reprezentând credite bugetare și de 

angajament pentru ”Documentație tehnico- economică spații de agrement și joacă 

în Municipiul Focșani” 

- Se majorează cu suma de 100,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul bugetar 

67.02.05.01 ”Sport” reprezentând transferuri către CSM Focșani 2007 pentru 

reparații pistă de atletism în Complexul Sud 

- Se majorează cu 55,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul bugetar 67.02.03.06 

”Case de cultură” reprezentând transferuri către Ateneul Popular pentru realizarea 

unui festival de științe în aer liber. 

- Se majorează cu 40,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul bugetar 67.02.50 

”Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, articolul bugetar 20.30.30 

”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru organizarea Conferinței Naționale de 

Geografie și pentru multiplicare hartă turistică 

- Se majorează cu 20,00 mii lei bugetul Liceului de Artă ”Gh. Tăttărescu” la articolul 

bugetar 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru realizarea proiectului 

”Arta în spațiul urban”. 

- Se majorează cu 950,00 mii lei reprezentând credite bugetare și de angajament 

pentru ”Documentație tehnico-economică pentru proiectul Renovarea energetică a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale” 

Dacă mai sunt propuneri ? Vă rog !” 

   

  Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da. Mulțumesc, domnule președinte! 

Pentru că au venit solicitări în ultimul moment, aș dori să mai fac câteva amendamente: 

- Se suplimentează cu 50,00 mii lei bugetul Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” 

din care: 

- 25,00 mii lei pentru realizare ”Documentație tehnico-economică  - Sistematizare 

verticală curte Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” și 25,00 mii lei pentru 

”Documentație tehnico-economică  - Igienizare și placaje holuri acces fără 

modificări structurale la clădirea școlii”; 

- Se suplimentează cu 25,00 mii lei bugetul Colegiului Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” pentru ”Documentație tehnico-economică – Igienizare și 

modernizare holuri fără modificări structurale la clădirea Colegiului Economic 

”Mihail Kogălniceanu”; 

- Se diminuează cu 30,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul bugetar  ”Case 

de Cultură” art. Alte transferuri de capital către instituții publice; 

- Se diminuează cu 45,00 mii lei Fondul de rezervă bugetar la Ansamblul 

Folcloric ”Țara Vrancei”; 
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- Se radiază cele 2 poziții din lista de investiții respectiv, videoproiector și 

instalații sunet film cu o valoare totală de 180,00 mii lei și se introduc 2 noi 

poziții cu aceeași valoare totală, respectiv, sistem sunet exterior 106,40 mii lei 

și sistem lumini exterior 73,60 mii lei; 

- La Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia” se suplimentează cu 10,00 mii lei poziția 

Echipament iluminare scenă și se radiază poziția sistem video filmări 

evenimente în valoare de 40,00 mii lei. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumim, 

doamna viceprimar! Da, domnul consilier, vă rog!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da. Mulțumesc, domnule 

președinte! O să am și eu de formulat un amendament tot pentru o unitate de 

învățământ, astfel: 

Se suplimentează cu  205,00 mii lei bugetul Colegiului Tehnic ”Valeriu D. 

Cotea” din care:  

- 143,00 mii lei pentru reparații curente, 12,00 mii lei pentru obiecte de inventar 

și 50,00 mii lei pentru realizare ”Documentație tehnico-economică – 

Sistematizare verticală Colegiul ”Valeriu D. Cotea”; 

- Se diminuează cu 205,00 mii lei Fondul de rezervă bugetar. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumim, 

domnule consilier. Dacă mai sunt amendamente? Domnul Primar? Colegii? Discuții 

pe marginea proiectului?” 

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

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Victor Dumitru: „Nu. Atunci 

supunem la vot. Vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnilor colegi, multe din proiectele 

dumneavoastră au fost discutate de-a lungul timpului. Mă bucur că ați aglutinat acestea 

în aceste amendamente. Întotdeauna PSD a fost alături de cetățeni și de municipiul 

Focșani și v-am spus și am repetat de multe ori că suntem pentru dezvoltare. Deci vă 

felicităm pentru aceste proiecte și suntem alături de dumneavoastră și întotdeauna când 

veți veni cu proiecte care ajută municipiul Focșani spre a fi dezvoltat sau a se dezvolta, 

noi PSD vom fi întotdeauna alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumim, 

domnule Nedelcu! Domnul Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc domnule Nedelcu 

de precizări! Ceea ce aș vrea să mai spun este că și acum se puteau face, numai că, 

pentru a aduce un proiect pe masa Consiliului Local, trebuie să avem discuții. Dacă 

aceste discuții au loc, categoric vom ajunge și la niște soluții, chiar dacă uneori avem 

păreri diferite, cred și sunt de acord că aceste discuții trebuie să aibă loc și să fie 

constructive. Noi întotdeauna vom susține aceste amendamente și aceste proiecte de 

dezvoltare. Am susținut cu toate că anul acesta va fi cred un an greu mai ales din punct 

de vedere al...să ajungem la niște venituri care le-am, le-ați sau le-am cu toții pus în 

buget, cred că în primul rând, repet, este important să avem discuții, discuții, ca să fie 

în binele, să avem proiecte benefice pentru focșăneni. Mulțumesc!” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Noi vom răspunde întotdeauna invitaților 

dumneavoastră la discuții și ori de câte ori simțiți nevoia să ne aveți aproape noi vom 

fi lângă dumneavoastră și e normal să avem și divergențe pentru că altfel ar fi a 
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dictatură, e firesc dar tot ceea ce va fi pentru cetățenii municipiului Focșani și nu în 

detrimentul lor, vom fi de acord cu dumneavoastră și sper ca și dumneavoastră să fiți 

de acord cu noi, vă mulțumim! 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da mulțumim, în continuare 

dacă nu mai sunt propuneri, dacă nu mai sunt discuții, vă propun să votăm 

amendamentele,votăm pe rând. Amendamentul subsemnatului, cine este pentru? În 

sală toată lumea este pentru.  

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online, doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, domnul 

Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, domnul 

Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim,  

 Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

amendamentul subsemnatului a fost aprobat. 

Amendamentul doamnei viceprimar Alexandra Tătaru. Cine este pentru? În sală 

toată lumea este pentru.  

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online, doamna consilier Drumea? Doamna Drumea? Domnul consilier 

Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc,  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 
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George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

amendamentele propuse de doamna viceprimar Alexandra Tătaru au fost aprobate. 

În continuare vă supun la vot amendamentul domnului consilier Gheoca sau 

amendamentele. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online, doamna consilier Drumea? Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.”  

Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, mulțumesc 

doamna Drumea, domnul Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc,  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

amendamentul domnului consilier Gheoca sau amendamentele au fost aprobate.  

În continuare vă propun să trecem la vot, să votăm proiectul nr. 5 în integralitatea 

lui. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online, doamna consilier Drumea? Domnul consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea? Este, pentru, ok mulțumesc. 

Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 5 însemnând bugetul general al municipiului Focșani a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 60 
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Se prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiul Focșani pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun să trecem la vot. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru.   

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna 

consilier, domnul consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc,  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 61 

  

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

repartizarea sumelor alocate pe anul 2022 reprezentând finanțarea de bază de la 

bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile 

de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din 

municipiul Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun să trecem la vot. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru.   

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 



14 
 

În online doamna consilier Drumea? Domnul consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.”  

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc,  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 7 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 62 

  

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

aprobarea alocării sumei de 6,00 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focșani 

pe anul 2022, pentru susținerea proiectului „Ora Pământului – pentru Pace”, 

inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani; 

     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun să trecem la vot.  Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru.   

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online doamna consilier Drumea? Domnul consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.”  

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea? 

Cu 19 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și o „neparticipare” 

a doamnei consilier Drumea Alina, proiectul nr. 8 a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 63 
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Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: proiect proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 148/2020 privind 

acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun să trecem la vot. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru.   

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel. 

În online doamna Drumea? Este pentru da, nu are semnal...domnul consilier 

Gongu?” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc,  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 9 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 64 

Da vă rog domnul primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Doamnelor și domnilor consilieri, în numele meu personal, al colectivului tuturor 

celor care, a instituțiilor care sunt subordonate consiliului local și a Primăriei 

municipiului Focșani, în numele cetățenilor municipiului Focșani și a cetățenilor 

județului Vrancea, țin să vă mulțumesc pentru că astăzi ați bătut orice record.  

Vorbeam înainte de ședință cu mult timp, acum o săptămână cu domnul consilier 

Bîrsan că această ședință ar trebui să nu dureze mai mult de 30 de minute. Domnule 

Bîrsan ne-am atins și acest obiectiv destul de important. Cred că așa ar trebui să 

decurgă toate ședințele în folosul cetățenilor și pentru cetățeni fără dezbateri puerile, 

doar cu dezbateri simple, obiective și concrete pe marginea tuturor proiectelor.  

Probabil că lecția învățată de toți prin ceea ce s-a întâmplat anul trecut ne-a adus 

maturitatea necesară ca să putem să aprobați acest proiect de hotărâre foarte important 

pentru funcționarea municipiului Focșani și pentru dezvoltarea municipiului Focșani, 

proiectul de buget pe anul 2022 este un proiect în care avem multe, multe, teme de 

investiții, unele în derulare, altele în faze incipiente, toate sunt pentru binele 

focșănenilor şi în continuare am rugămintea să dăm dovadă de maturitate în faţa celor 

care ne-au investit cu încredere şi să facem în continuare o echipă, să putem să ducem 

până la capăt aceste proiecte pentru că altfel vom fi discreditaţi de cei care şi-au pus 
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speranţele în noi. Şi chiar acum câteva zile, ieri, alaltăieri am primit o veste că s-a 

lansat o nouă etapă de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny. 

Aţi văzut că astăzi am avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea indicatorilor tehnico economici, cu privire le extinderea reţelei de aducţiune 

de gaze naturale în Cartierul Mândreşti, un proiect pe care îl aşteptăm de foarte mult 

timp cu toţii şi împreună cu dumneavoastră aş vrea să-l continuăm, să-l actualizăm în 

primul rând pentru că acolo sunt câteva condiţii impuse pentru a putea aplica pentru 

această finanţare şi aş vrea ca pe lângă echipa de specialişti din cadrul Primăriei 

Municipiului Focşani şi dumneavoastră domnilor consilieri să participaţi proactiv, aşa 

cum aţi participat şi la gândirea acestui proiect şi nu numai şi la toate celelalte proiecte. 

Cred că ar fi momentul să ne gândim foarte clar şi ar fi o muncă de echipă care în 

primul rând ar aduce beneficii tuturor, să supervizăm îndeaproape toate execuţiile de 

lucrări din Municipiul Focşani, şi astăzi cred că ar fi cazul să iniţiem o astfel de 

activitate, în sensul ca fiecare grup politic să desemneze pentru fiecare proiect care se 

derulează în Municipiul Focşani un reprezentant care să poată să ţină legătura în mod 

direct atât cu colegii noştri din primărie care gestionează aceste investiţii dar mai ales 

să supervizeze pe teren derularea acestor proiecte, execuţia acestor proiecte astfel încât 

în orice moment, orice problemă sesizată fie de cetăţeni, fie de dumneavoastră, fie de 

constructor să fie soluţionată în cel mai scurt timp să nu ajungem la sfârşitul proiectului 

să avem probleme, de obicei nu au fost probleme. Mulţumesc încă o dată tuturor celor 

care aţi fost alături de noi şi v-aţi gândit şi aţi achiesat şi la aceste amendamente. O 

singură remarcă aş avea, aşa mai puţin bucuroasă dar sper eu că se vor găsi până la 

urmă resurse şi pentru acest lucru, avem un obiectiv început de peste 20 de ani în 

Municipiul Focşani şi care mai are foarte puţin pentru a fi finalizat în integralitatea sa, 

este vorba de Catedrala din Municipiul Focşani unde ne-am fi dorit să alocăm o sumă 

mult mai mare, dat fiind faptul că au fost multe priorităţi pe alte proiecte de investiţii 

a trebuit să renunţăm. Acolo, pentru a finaliza şi clopotniţa mai au nevoie de 

achiziţionarea clopotelor, clopote care din ce am înţeles ar costa undeva la un milion 

două sute, acum dumneavoastră prin proiectul de buget aţi alocat doar 500 de mii de 

lei pentru tot ce înseamnă biserici în Municipiul Focşani. Trebuie să ne gândim foarte 

clar că pe fondul a ceea ce se întâmplă astăzi la câţiva kilometri de noi avem nevoie de 

foarte multe lucruri, avem nevoie în primul rând de sprijin moral, de sprijin financiar 

şi nu numai, avem nevoie şi de logistică.  

Trecând de la una la alta trebuie să ne uităm şi la ceea ce se întâmplă pe piaţa 

combustibililor, pe piaţa energiei. Noi ne-am pus astăzi în gând să facem foarte multe 

proiecte, trebuie să avem totuşi şi o mică rezervă, avem un fond de rezervă care poate 

fi folosit în special pentru a asigura cheltuielile de...să spunem aşa, necesare gestionării 

acestei situaţii a refugiaţilor, pe de altă parte acest fond de rezervă cred că va fi necesar 

şi pentru a ajusta preţurile, dacă va fi cazul, pentru creşterile viitoare de preţuri la tot 

ce înseamnă materiale, materii prime, manopere şi aşa mai departe la toate investiţiile 

pentru a putea să le ducem până la final. 

Una peste alta cred că astăzi putem spune că la Focşani s-a făcut pace. Vă 

mulţumesc!” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Şi noi mulţumim domnule 

primar şi vă dorim spor la treabă. Vă rog, domnul Macovei! Vă rog! ” 
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Domnul consilier Macovei Liviu George: „Domnule primar îmi pare bine că 

aţi ajuns la această concluzie, ştiu că aţi avut o mare neîncredere în noi, cel puţin în 

următoarea perioadă. Apropo de alegerea unui consilier de a avea grijă, între ghilimele, 

de investiţiile care au loc în municipiul Focşani, această propunere dacă vă amintiţi, a 

fost făcută de mine acum nici un an de zile şi v-am propus ca fiecare consilier să încerce 

să aibă grijă de un proiect, dar ce aş mai vrea să adaug la ceea ce aţi spus este că 

proiectele noi pe care urmează să le faceţi trebuie să ne uităm mai cu atenţie la ele...şi 

vă dau un singur exemplu şi îmi pare rău că s-a întâmplat aşa, este vorba despre 

proiectul de la Liceul cu Program Sportiv în care s-a făcut o investiţie pe acele terenuri 

de fotbal, baschet şi trei de tenis, în care sala acoperită nu are sistem de încălzire şi 

suntem în postura actuală să alocăm alţi bani pentru a continua de fapt acea investiţie 

şi probabil că aceste lucruri s-au întâmplat şi din neglijenţă sau proiectul nu a fost foarte 

bine citit sau văzut astfel încât suntem în situaţia să folosim o sală de tenis fără ... ” 

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

există o soluţie prin proiectul tehnic, însă probabil nu fost dimensionată corect, există 

o soluţie prin proiectul tehnic şi am preferat să renunţăm la acea soluţie tehnică tocmai 

pentru a putea să venim cu una viabilă, să nu avem surpriza că funcţionează şi nu face 

faţă volumului mare de aer pe care trebuie să-l încălzească, dar o vom rezolva.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Şi cred că aceste proiecte de 

importanţă majoră pentru Focşani ar trebui să propunem .... cum am propus astăzi de 

fapt acel concurs de soluţii pentru Piaţa Unirii, să încercăm să implementăm acest 

sistem şi la alte proiecte pentru că, chiar dacă noi avem nişte păreri s-ar putea ca 

părerile noastre să nu coincidă cu părerile focşănenilor şi e bine să facem un studiu mai 

amănunţit de ceea ce îşi doresc, de ceea ce ar vrea să fie în oraş şi bineînţeles corelat 

cu tot ce înseamnă proiecte în derulare în Municipiul Focşani.Vă mulţumesc!” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumim domnul Macovei. 

Dacă mai vrea cineva să mai...întrucât nu mai sunt puncte de vedere, nu mai sunt 

discuţii, punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate. Declar şedinţa închisă şi vă 

mulţumesc! ” 
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