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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 16.05.2022 

 

 

     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 Carmen Grosu – Director Direcția economică; 

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

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul Dan Brașov – inspector Serviciul proiecte „UMP – Reabilitarea sistemului de 

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director SC CUP Salubritate SA; 

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

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru 

realizarea proiectului „Achiziția de autobuze ecologice, stații de încărcare și sisteme 

asociate”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției și a cheltuielilor legate de proiect aferente proiectului „Extinderea 

sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, 

inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției a cheltuielilor legate de proiect și a Planului integrat de acțiune pentru 

proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliul 

Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 16.05.2022. Vă aduc la 

cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 419 din 16.05.2022, 

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 Ailincuței Lauriana? Absent. 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

Doamna Balaban Elena Luminița?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Bîrsan Costel?Absent. 

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. 

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? O să revin.” 

Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 
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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?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra „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: 

„revin, doamna Ailincuței? Nu a reușit să intre. Doamna Drumea ne auziţi? Era și mai 

devreme, o să anunț în momentul în care răspunde. 

Constat că în sală sunt prezenți 11 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 6.  

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 extraordinare a Consiliului Local 

din data de 04.05.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Vă rog 

doamna Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „să se consemneze că nu particip la vot.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„am consemnat. Supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală sunt 10 voturi 

„pentru”. Domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„doamna Balaban?” 

Doamna consilier Elena-Luminița Balaban „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor si domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 
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Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian, Balaban Elena Luminița, 

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

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, cu modificările ulterioare. 

Îl invit pe domnul Macovei să preia lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc doamna 

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

ziua domnule Primar, bună ziua mass-media bine ați venit la  ședința extraordinară 

convocată prin Dispoziția nr. 419 din 16.05.2022. 

Aveți ordinea de zi trimisă pe email dacă sunt ceva discuţii, intervenţii pe 

marginea ordinii de zi? Da domnule Primar, vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

domnule Președinte de ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, stimați colegi, reprezentanți mass-media, da, într-adevăr este o ședință 

convocată de îndată la care aș dori să completez ordinea de zi cu următorul proiect de 

hotărare privind aprobarea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciului public 

de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică pentru populație în 

sistem centralizat din municipiul Focșani. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc, am să 

supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este „pentru”? În sală toată lumea este 

„pentru”. 

În online, domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnul Nedelcu? 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

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

Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Da. 

Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Luminița,   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia 

Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, ordinea de zi a fost suplimentată. 

 Supun la vot ordinea de zi. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este pentru.  

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

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

Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra și Dimitriu Ana-Maria. 

Pe online? Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Da. ”Pentru”, domnul președinte.” 

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

Nedelcu? Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Nedelcu? Da. Mulțumesc!” 

Cu 16 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița,   

Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, 

Gheoca Corneliu-Dumitru,   Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Tătaru Alexandra, Stroie Mirela și o neparticipare la vot din partea domnului 

consilier Nedelcu Mihai  ordinea de zi a fost aprobată. 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect 

și a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze 

ecologice, stații de încărcare și sisteme asociate”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 

1. Cine este pentru? 

În sală toată lumea este ”pentru”.  

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

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

Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra   și Dimitriu Ana-Maria. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Pe online? 

Doamna Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Răduță? 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „ Pentru și eu. Mulțumesc!” 

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

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

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

Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Luminița,   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia 

Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,   Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, proiectul nr. 1 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 140 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect 

aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al traficului 

și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a 

parametrilor de mediu și reducerea poluării”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

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

Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 

2. Cine este pentru? 

În sală toată lumea este ”pentru”.  

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

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

Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra   și Dimitriu Ana-Maria. 

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

Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru.” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Doamna 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

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

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

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

Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Luminița,   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia 

Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,   Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, proiectul nr. 2 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr.141 

 

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

proiectului, a notei de fundamentare a investiției a cheltuielilor legate de proiect 

și a Planului integrat de acțiune pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB 

plus pentru tineri în Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

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

Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 

3. Cine este pentru? 

În sală toată lumea este ”pentru”.  

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

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

Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra și Dimitriu Ana-Maria. 

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

Doamna Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

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

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „ Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „ Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei:  

„Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Luminița,   Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia 

Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, proiectul nr. 3 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 142 

 

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

proiectul suplimentar aprobat pe ordinea de zi și anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderilor induse de 

prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice pentru populație în sistem centralizat din municipiul Focșani.  

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun... Sunt? 

Vă rog, doamna Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule președinte! 

După cum știți dragi colegi, am ridicat problema SC ENET de-a lungul timpului și am 

cerut de la trecerea ei în insolvență din data de... din anul 2019, documente justificative 

în acest sens, în ceea ce privește contabilitatea acestei firme știind că este un 

administrator care se ocupă de reorganizarea acestei societăți. Banii care au venit 

săptămâna trecută de la Ministerul Dezvoltării, cei 2,2 milioane de lei nu rezolvă 

problema apei calde, deci știm foarte bine că cetățenii nu vor primi apă caldă odată cu 

aprobarea acestui proiect și aș vrea domnule primar să vă întreb când credeți că această 

problemă se va soluționa? Mai mult decât atât, ținând cont de faptul că din anul 2018 

până în anul 2021 Societatea Enet a înregistrat o pierdere de peste 650 de miliarde de 

lei vechi, clar că această societate nu-și va mai reveni în veci pururi. Așadar, când 

credeți că se va soluționa și când credeți că oamenii, cetățenii municipiului Focșani vor 

primi apă caldă? Mulțumesc!”  

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

pentru intervenție. Dacă mai vrea cineva să intervină. Dacă nu supun la vot...vă rog. 

Da domnul Nițu, aveți cuvântul.”  

        Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, într-adevăr 

situația este grea, nu numai din cauza celor de la Enet, din cauza costurilor care s-au 

adunat de-a lungul anilor, sumele care s-au primit și care se vor mai primi sunt de la 

Guvern. După o analiză și cerere făcută, după demersuri făcute de către cei îndreptățiți 

să facă acestea, cred că ceea ce a prezentat doamna director economic și domnul 

primar, s-a spus foarte clar unde sunt direcționați banii, banii sunt pentru gaze și pentru 
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cetățenii abonați la Enet, deci să se rezolve această situație. Noi, consilierii PSD vom 

vota acest proiect pentru că banii sunt în interesul cetățenilor din municipiul Focșani.”  

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

domnule consilier. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu supun la vot proiectul. 

Cine este pentru?  

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

        Doamna consilier Balaban Elena: „Pentru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Doamna Drumea? ” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Răduță? ” 

        Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru și eu.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Gongu? ” 

        Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Ungureanu?” 

        Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Nedelcu? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

        Cu 17 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

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

Cristian, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel  proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 143 

        Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. ” 

 

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

președinte, totuși a fost adresată o întrebare și este într-adevăr o întrebare generală a 

tuturor abonaților a acestei societăți, o societate care a înregistrat într-adevăr pierderi, 

dar pierderile știm foarte bine vin din datorii istorice la care s-au calculat penalități, 

majorări de întârziere de către ANAF și Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului și 

alți furnizori. Valoarea totală a acestei penalități calculată se ridică undeva la 29 

milioane de lei, adică 299 de miliarde de lei vechi. Această societate a intrat în 

insolvență la cererea noastră în 2019, când înregistrau obligații restante inclusiv către 

bugetul local, cu toate că bugetul local și-a achitat toate obligațiile față de acest furnizor 

al apei calde și energiei termice în municipiul Focșani... ” 

Vă rog, închideți microfonul cei care sunteți în online, dacă aveți și alte discuții 

care nu țin neapărat de subiectul ședinței.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Gata, au reușit.” 

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

am făcut toate demersurile legale posibile și imposibile de a solicita sprijin Ministerului 

Dezvoltării, dat fiind faptul că în această perioadă, știți foarte bine, prețurile la gazele 

naturale au crescut exponențial. Am avut și situații în care am, ENET a achiziționat pe 

piața liberă, gaze la preț de 1800 lei/MW, în contextul în care știm foarte bine, pentru 

populație a fost plafonat undeva la 320 lei/MW. 

Deci iată aproape de 6 ori mai scump a cumpărat gaz natural, ENET, pe piața 

liberă. Din cauza acestei situații, ei nemaiavând posibilitatea să achiziționeze pe baza 

unui contract ferm, pe o perioadă determinată, cantitățile de gaze naturale necesare 
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pentru a produce apa caldă și căldura necesară populației. Am obținut pentru luna 

februarie, în cele din urmă, un sprijin din partea Ministerului Dezvoltării. Astăzi a fost 

depusă o nouă documentație pentru a obține un sprijin și pentru luna martie. Așteptăm 

un răspuns din partea dumnealor.  

În funcție de acest răspuns care va veni de la Ministerul Dezvoltării, vom găsi 

soluții sau nu, cu privire la reluarea furnizării apei calde în Municipiul Focșani, pentru 

abonații ENET. Cât despre anumite date concrete, nu e vorba despre o pierdere de 600 

de miliarde, sub nicio formă, e vorba despre o pierdere, anul trecut conform bilanțului 

înregistrat la Finanțele, la Administrația Finanțelor Publice, de către ENET, pierderea 

a fost de 8.960.000 de lei, da, din păcate nu ar fi trebuit să existe aceste pierderi. Dar 

repet, creșterile explozive la gazele naturale ne-au adus în această situație și așa cum 

v-am mai spus și la ședința comisiei de buget, doamna director economic, Carmen 

Grosu, mecanismul prin care ANRE stabilește prețul de referință, din punctul meu de 

vedere, este întârziat, adică niciodată nu vine să stabilească un preț real de producție al 

gigacaloriei, ei făcând raportări la prețurile cu 2 luni în urmă.  

Ori dacă ne uităm și pe modul de creștere  al indicelui de inflație, în economia 

din România, în această perioadă, vedem că acest mecanism nu mai este cel, nu mai e 

un mecanism real, care să vină să stabilească un preț concret de producție și de aceea 

ENET-ul nu poate să-și recupereze integral costul de producție al gigacaloriei, cu toate 

subvențiile pe care noi le acordăm de la bugetul local, cu toate subvențiile care vin de 

la bugetul de stat. 

Asta este situația și nu suntem singurul municipiu reședință de județ din țară, cu 

un sistem centralizat de încălzire, care întâmpinăm aceste dificultăți. Vom vedea ce 

soluții găsim, sperăm noi, ca în cele din urmă să reușim să găsim o variantă prin care 

să asigurăm continuitatea furnizării acestui serviciu, către populația abonată în acest 

moment. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, mulțumesc pentru 

precizări și pentru răspuns! Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă. Vă 

mulțumesc!” 
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