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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 20.04.2022 

 

 

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

publicitate; 

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

 d-nul Adrian Măgdălin – șef Serviciul investiții; 

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

 d-na Andreea Cherciu – șef Serviciul autorizări construcții; 

 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-na Ionica Mandea – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

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

 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA Focșani; 

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea începerii demersurilor necesare înfrățirii 

Municipiului Focșani, județul Vrancea din România cu orașul Ștefan Vodă, raionul 

Ștefan Vodă din Republica Moldova;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 61/2022 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 
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3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 424/26.09.2019 cu 

modificările și completările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind 

aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și 

furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în capitolul I, 

art. 1, alin. 1.3 și capitolul II, art. 2 din Regulamentul privind eliberarea avizului de 

spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 

105/31.03.2022; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Bună ziua. Bine ați venit la ședința 

extraordinară a Consiliul Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 

20.04.2022, ședință convocată prin Dispoziția Primarul municipiului Focșani, domnul 

Cristi Valentin Misăilă nr. 348 din 15.04.2022. 

 Voi face apelul nominal al domnilor consilieri locali care participă astăzi la 

ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Bîrsan Costel? Absent.  

Doamna Balaban Elena?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Doamna Dimitriu Ana Maria? 

Absent. 

Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Gheoca Corneliu-

Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 
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Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Mocanu Georgian 

Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Nedelcu Mihai? Acum se 

conectează. Bună ziua, domnul Nedelcu ne auziți? O să revin. 

Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Șelaru Aurel? Absent. 

Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Nedelcu ne auziți?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „sunt prezenți 16 consilieri locali în 

sală și 2 consilieri în mediul online. 

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 31.03.2022. Dacă sunt discuții pe marginea acestuia? Dacă nu sunt discuții. 

Supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru” din 

partea doamnelor si domnilor consilieri Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca 

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel.  

În online d-na Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Pentru”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „mulțumesc, 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. 

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 
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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 președinte de ședință Liviu George Macovei vă rog 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, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului local al 

municipiului Focșani ședință care a fost convocată conform Dispoziției nr. 348 din 

15.04.2022.  

Pe ordinea de zi avem 5 proiecte, toate au avizul favorabil de la comisia de buget 

și administrație publică. Dacă sunt intervenții pe marginea ordinii de zi? Vă rog 

domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

domnule președinte de ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, bună 

ziua stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass-media, invitați. Propun retragerea 

proiectului nr. 1 de pe ordinea de zi este vorba despre proiect de hotărâre privind 

aprobarea începerii demersurilor necesare înfrățirii Municipiului Focșani, județul 

Vrancea din România cu orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă din Republica 

Moldova, ca urmare a unor discuții în cadrul comisiilor de specialitate, urmează să 

revenim cu acest proiect să nu se înțeleagă că renunțăm la această idee și totodată 

propun completarea ordinii de zi următoarele 2 proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 477/2019 pentru 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; 

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale 

în cartierul Mândrești, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”; 

  Vă mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumim domnule 

Primar. Am să supun la vot suplimentarea ordinii 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 „ domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ mulțumesc.  

Am să supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa, 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 „ domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri: Costea Ionel, Dumitru Victor, Drumea 

Alina Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel, ordinea de zi a fost aprobată. 

 

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

modificarea H.C.L. nr. 61/2022 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 Liviu George 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” din partea doamnelor și domnilor consilieri: 

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

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

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

Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel. 

În online. Doamna Drumea? 

 Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri: Costea Ionel, Dumitru Victor, Drumea 

Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

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

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel, proiectul nr. 2 a fost aprobat, 

devenind hotărârea nr. 119 

 

  Se prezintă proiectul nr. 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 424/26.09.2019 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? Vă rog domnule Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „mulțumesc domnule 

președinte, o să am și eu o scurtă intervenție pe marginea acestui subiect și proiect de 

hotărâre, neavând capitolul diverse, m-am uitat pe lista obiectivelor de investiții, 

aferentă acestui HCL 424/2019 și vroiam să întreb, legat de noua măsură pe care 

Ministerul Dezvoltării a publicat-o, componenta 5, valul renovării, bănuiesc că știți 

despre ce este vorba, proiect finanțat 100% prin PNRR privind schema de granturi 

pentru eficiența energetică și reziliența clădirilor rezidențiale și multifamiliale, mă 

interesa dacă Primăria municipiului Focșani a depus solicitări, cereri sau proiecte 

pentru finanțarea acestor categorii de investiții? Și o să vă rog să-mi dați răspunsul în 
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scris, dacă s-au depus cereri, pentru ce imobile? Răspunsul în scris dacă se poate până 

la ședința ordinară, pentru că din informațiile pe care le dețin orașele Adjud, Mărășești 

și Panciu sunt campionii ca să spun așa la astfel de solicitări. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc 

domnule consilier. Vă rog dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 

3, cine este „pentru”? 

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

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

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

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

Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel. 

În online. Doamna Drumea? 

 Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri: Costea Ionel, Dumitru Victor, Drumea 

Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

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

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel, proiectul nr. 3 a fost aprobat, 

devenind hotărârea nr. 120 

 

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

aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării 

tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei 

termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

discuții pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 4, cine este „pentru”? 

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

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

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

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

Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel. 

În online. Doamna Drumea? 

 Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri: Costea Ionel, Dumitru Victor, Drumea 

Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

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

Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 
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Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Ungureanu Daniel, proiectul nr. 3 a fost aprobat, 

devenind hotărârea nr. 121 

 

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

erorilor materiale strecurate în capitolul I, art. 1, alin. 1.3 și capitolul II, art. 2 din 

Regulamentul privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a 

sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al 

Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 105/31.03.2022; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

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

consemnați, doamna secretar că, domnul consilier Bîrsan a intrat în sală. Vă rog! Dacă 

sunt discuții pe marginea proiectului nr. 5? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 5. Cine 

este pentru? 

În sală toată lumea este pentru.  

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

Ungureanu Daniel,  Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Ailincuței 

Lauriana, Gongu Emanuel, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei 

Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru  și Răduță Nicolae. 

Domnul Bîrsan? Doamna Tătaru cum votați? Proiectul nr. 5? Nu. Suntem în 

Consiliul Local. Proiectul nr. 5? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru”. 

 Pe online? Da, mulțumesc domnule Bîrsan! Doamna Drumea, cum votați la 

proiectul nr. 5, dacă sunteți amabilă?” 

 Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc! Domnul Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

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

mulțumesc!” 

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

Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena 

Luminița, proiectul numărul 5 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 122 

Așa este.  Trecem la proiectele suplimentare în completarea ordinii de zi și 

anume:” 

 

Se prezintă punctul 1 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 477/2019 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Am să încep cu domnul Nistoroiu 

prima dată. ” 

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

la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc! Domnul Bîrsan,  aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Iertați-mă! Am venit pe 

ultima sută. Sunt foarte ocupat, dar am ținut neapărat să mă prezint, să discutăm aceste 

2 proiecte. Deci, în opinia mea, aceste 2 proiecte nu trebuie votate. Dumneavoastră veți 

vota cum considerați dumneavoastră, dar eu o să mă opun. Și vă spun din ce 

considerente.  

Deci, în primul rând, la discuțiile privind bugetul pe acest an, noi am fost și am 

discutat cu domnul Primar și cu factorii de decizie din Primărie și unul dintre puncte a 

fost acea rețea de gaze de la Mândrești, care și noi PNL și eu personal, și inclusiv 

domnul Primar, în campania electorală am promis că se va face.  

În acest an, se împlinesc 22 de ani. Repet. 22 de ani, de când PSD deține Primăria 

Municipiului Focșani și de când promite gaze la Mândrești.  Repet. 22 de ani. O viață 

de om.  

Acum, negociind sau discutând cu domnul Primar, am căzut de acord, pe baza 

unor studii de fezabilitate, ca acest proiect să se implementeze, să înceapă să demareze 

în octombrie în acest an. Anulând acea HCL prin care s-a implementat sau s-a dorit 

implementarea acestui proiect, o vom lua de la zero. Asta înseamnă timp.  

Acest program de investiții ”Anghel Saligny” și acest proiect pe care îl am eu în 

față  acum are o mulțime de date inexacte și probabil se merge pe varianta că-i vom 

păcăli. Nu se vor prinde. Ne vor da bani și vom vedea ce vom face. Ceea ce nu este 

corect. Sigur că mulți spun:  

”Dar ce? Sunt bani de la Guvern. Nu-s ai noștri.”  

Ba da. Sunt ai României. Sunt ai cetățenilor români, indiferent de unde sunt banii 

aceștia chiar de la Uniunea Europeană.  Nu trebuie să ne batem joc de ei. 

Încep prin a spune o inadvertență. Este scoasă de nu știu unde. Numărul de 

gospodării conectate  - 962. Mândreștiul are în jur de 600 de gospodării. Sigur că a 

venit cineva cu o explicație și a spus că diferența este echivalent la societățile 

comerciale.  

Stimați colegi, eu sunt născut, crescut  în Mândrești. Mă duc aproape zilnic pe 

acolo. Deci consumul estimat pentru consumatorii nou casnici, spune în cererea de 

finanțare   - 607,00 mii m3 gaz.  

Băi fraților, 600,00 mii m3 gaz trebuie să ai un combinat acolo. Care-i? 

Este Penitenciarul și 2 societăți comerciale mai mari care se ocupă cu strunguri, 

nu știu, frezări ș.a.m.d. alte chestiuni. Nu ai de unde să ai acest consum. Penitenciarul 

nu consumă atât. Deci nu are cum să vină. După aceea, gospodăriile, spune  - 1.308.000 

mii m3. Iarăși este o cifră fantastică. Nu știu, scoasă așa din buzunarul de la spate. După 

aceea, un branșament de gaz este trecut aici 14,00 mii lei.  

Uite, râde și domnul Nistoroiu! 14,00 mii lei un branșament de gaz! Păi cu        

12, 00 mii lei, un cetățen la bloc își instalează gaz, centrală termică, calorifere. Totul 
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la gata. Și noi pe o țeavă cât o coadă de lopată, lungă de 5 m, am scris aici, 14,00 mii 

lei. Păi ne batem joc de bani? Chiar dacă nu sunt ai noștri.  

În altă ordine de idei, nu poți conecta și domnul Nistoroiu sau cei care se pricep, 

pot să-mi confirme. Legea gazelor, Regulamentul de gaz, normativul de gaz spune că 

nu ai voie să instalezi o țeavă de gaz cu gaz pe ea dacă la capăt nu ai un consumator.  

Mă repet ca să fiu bine înțeles. Nu ai voie. Este ilegal să instalezi o rețea de gaze dacă 

la capăt nu ai un consumator. Ca să faci un branșament de gaz, aferent unei proprietăți, 

dus la limita proprietății, trebuie să ai o cerere și acceptul acelui cetățean. Dacă nu ai 

acceptul acelui cetățean, nu poți s-o faci. Simplu. Din 2 motive:  

Este ilegal.  

Al doilea motiv, la capăt n-ai un consumator și nu poți să-l faci. Nu ai voie. Și 

vom rămâne din cele 600 sau 900 de gospodării, cât scrie aici, probabil se vor conecta  

vreo 200 - 250. Repet. Sunt din Mândrești. Știu foarte bine puterea de cumpărare a 

celor de acolo. Știu cu ce se ocupă. Ei se ocupă cu oi, cu porci și cu alte chestii crescute 

în gospodăria proprie. Nu au veniturile necesare ca să suporte asemenea costuri. Și 

vom rămâne probabil cu rețeaua.  

Și eu stau și mă întreb. Păi cei care vor verifica implementarea acestui proiect, 

care ne autorizează sau  ne finanțează, păi când vor vedea că lucrurile acestea nu sunt 

făcute sau nu pot fi făcute din punct de vedere legal, ce or să facă? Or să ne dea banii 

înainte? Nu cumva o să rămânem cu stoparea proiectului și o să ne mai ducem încă  20 

de ani cu gaze la Mândrești? Eu vreau să vă conving și gândiți-vă bine. Acest proiect 

din Anghel Saligny este o ”Fata Morgana”,  dăm vrabia din mână pe cea de pe gard.  

Eu vreau să vă conving să nu votăm aceste proiecte și gândiți-vă bine, dacă 

dumneavoastră țineți cu locuitorii din Mândrești. În forma în care a fost aprobat acel 

proiect de hotărâre, acea hotărâre și conform bugetului, în octombrie ar trebui demarată 

lucrarea de gaz. Cu acest nou proiect, vă garantez că nu va fi și vom fi aici să ne uităm 

unii în ochii altora. Nu vor începe. Nu au cum să înceapă. Este exclus. Și se vor duce 

cine știe unde.  

Acum este doamna Balaban aici. Mândreștiul a mai avut o dată finanțare, dar s-

au luat banii și s-au dat la sala de sport de la Liceul Auto, că probabil s-a considerat că 

acolo, sala de sport este mai importantă decât 600-700 de locatari din Mândrești. Nu 

știu. Eu sunt siderat și sunt foarte supărat, că aceste 2 proiecte au venit aseară, pe e-

mail fără să avem timpul necesar să le pigulim, să le analizăm. Și venim acum să le 

votăm că există un termen-limită dacă nu facem, nu dregem, pierdem banii. Păi cam 

întotdeauna s-a procedat așa.  

Domnul Bratu și iertați-mă! Dar vă spun să vă fie rușine! Că procedați total 

incorect din punctul meu de vedere.  

Lucrurile acestea sau demersurile pe care le-ați făcut dumneavoastră trebuia noi, 

Consiliul Local, care am vorbit și cu dumneavoastră și cu domnul Primar  în biroul 

domnului Primar, trebuia să ne anunțați, să ne puneți și pe noi la curent. Nu să ne puneți 

în fața faptului împlinit și să dăm vrabia din mână pe cea de pe gard. Este incorect ceea 

ce ați făcut dumneavoastră. 

Încă o dată, dragi colegi, eu zic să nu votați, chiar și de la PSD, vă rog frumos 

nu votați acest proiect! Vom face rău acestor oameni de la Mândrești. Încă o dată vă 

spun, 22 de ani s-au scurs de la prima promisiune de gaze în Mândrești făcută de 

domnul Bacinschi. Eu personal am umblat cu el prin  Mândrești, în campania 
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electorală. Atunci nu făceam politică. Eram mai credul. Credeam orice. Și am crezut-

o și pe aia. Și de atunci, stadiul este și în momentul acesta la fel. Adică nimic. Încă o 

dată, colegi, vă rog nu votați aceste 2 proiecte indiferent ce vă vând unul și altul...  

Aceste proiecte nu vor face decât să temporizeze, să lungească și probabil se va 

sfârși printr-un fiasco pentru că cei care la un moment dat vor da banii își vor da seama 

că e o păcăleală, că noi primăria încercăm să-i mințim, nu se poate, în condițiile scrise 

în acest proiect este exclus, total exclus ca să fie implementat, mulțumesc frumos.” 

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

domnule Bîrsan, cu toate că v-ați referit la proiectul numărul 2 de pe ordinea 

suplimentară, vă iau în calcul discuția, vă rog domnule primar...o să le pun la pachet 

aceste proiecte pentru că de fapt ele sunt împreună, vă rog.” 

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

foarte bine. Bun, au fost făcute mai multe acuzații și vreau să dau un răspuns ca să 

lămurim o dată pentru totdeauna.  

În primul și în primul rând, ceea ce am discutat și ceea ce am promis cetățenilor 

și ceea ce am promis atunci când am aprobat bugetul se va respecta până la capăt. În 

acest moment, dați-mi voie să vă contrazic, domnule consilier Bîrsan, din 2019 a fost 

aprobată acea hotărâre prin care am stabilit că vom face această extindere a rețelei de 

distribuție a gazelor naturale în cartierul Mîndrești, știți foarte bine cu toții că a 

intervenit o modificare legislativă prin care practic ne-a împiedicat să ne ducem la 

capăt acest obiectiv, obligând distribuitorii autorizați pe fiecare regiune în parte să facă 

pe cheltuiala lor. Până la urmă Guvernul și-a dat seama că nu se poate, pentru că toți 

distribuitorii nu aveau fondurile necesare în buget să-și extindă rețeaua de gaze, drept 

dovadă că pentru acest proiect ne-a dat răspuns Distrigazul că ei participă cu o cotă de 

cofinanțare de 1,67%, atâta importanță au pentru.. cei de la Distrigaz cu locuitorii din 

municipiul Focșani, cartierele Mîndrești.  

Avem o sumă în buget..aa și în 2019 când...în 2020 când s-au modificat actele 

normative am hotărât tot aici împreună cu dumneavoastră printr-o modificare a 

sumelor contractate din împrumutul respectiv să le mutăm pe obiectivul sala de sport 

de la Colegiul Traian Vuia, în ideea că acea sumă nu o să o mai putem trage pentru 

acest proiect de investiții. A venit acum această oportunitate de finanțare aprobată prin 

Ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

1930/947/2021 a căror norme au venit foarte târziu, noi le-am așteptat de foarte mult 

timp domnul consilier, a fost publicat Ordinul 20 din 2002 -7 martie prin care s-a 

stabilit procedura de finanțare a lucrărilor de realizare a investițiilor obiectivelor 

conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale. Iar astăzi ne-a venit o 

completare la această procedură, precizări privind finanțarea prin Programul Național 

de Investiții Anghel Saligny a obiectivului de investiții din categoria prevăzută la art. 

4, alin. 1 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 95/2021 privind sistemele de distribuție 

și haideți să urmărim niște chestiuni. Noi în acest moment doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați focșăneni, avem oportunitatea să tragem bani din Programul 

Național de Investiții pentru a finanța acest obiectiv cu toate condițiile impuse prin 

Ordinul Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației în care ne 

spune foarte clar, atenție vă citez: Art. 2 alin.1 Standardul de cost aferent obiectivelor 

de investiție prevăzute la art. 1 este de 6.000, atenție domnule consilier, 6.400 de euro 

pe gospodărie conectată, iar proiectantul nostru, că nu le-au pus colegii noștrii, știți 
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foarte bine, noi am avut o firmă autorizată specializată care ne-a făcut acest deviz, 

6.400 de euro.  

Pe de altă parte, vine tot aici la art. 3...art.2 alin. 3 și spune...în aplicarea alin. 1 

se consideră că pentru fiecare gospodărie se realizează un branșament. În cazul 

blocurilor de locuințe, atenție, respectiv clădiri de tip condominiu un apartament 

echivalează cu o gospodărie, de aceea s-a ajuns la numărul acesta. Mai mult alin. 4 

spune așa: În cadrul clădirilor administrative publice în cadrul cărora se defășoară 

activități non-economice, gen cum avem penintenciarul de la Mîndrești, o clădire 

administrativă publică se va echivala cu un număr de gospodării stabilit în funcție de 

consumul mediu lunar de gaze estimat pentru acea clădire administrativă, luând în 

calcul un consum estimat mediu lunar pe gospodării de 150 metri cubi, deci ce 

înseamnă, că s-a calculat consumul general al Penintenciarului, s-a împărțit la 150 și a 

rezultat un alt număr de gospodării echivalent, de aceea s-a ajuns la acest număr de 

900. Și uitați ce mai precizează astăzi Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației, venită la 9:36 această adresă, la art. 11 în conformitate cu art. 11 și 12, 

din Ordinul A.N.R.E 20/2022 privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea 

obiectivelor conductelor necesare racordării la sistemul cu gaze naturale spune așa, art. 

11 în vederea demansării lucrărilor de extindere și/sau redimensionarea obiectivului 

conducte necesare racordării în cadrul unei zone de concesiune, U.A.T. poate decide 

să finanțeze inițial în totalitate obiectivul conducta.  

Deci noi dacă am avea bani am putea să finanțăm inițial și ulterior în cazul...și 

spune aici, în situația în care conform calculelor de eficiență economică realizată de 

concesionare, adică în cazul nostru de Distrigaz, rezultă cotă eficientă economică pe 

care aceasta are obligația să o finanțeze conform legii și contractului de concesiune, 

dar unitatea administrativ-teritorială care depune cererea de finanțare obiectivul de 

investiții prin P.N.I. Anghel Saligny, intenționat să finanțeze integral obiectivul de 

investiții în condițiile art. 11 și 12 din Ordinul A.N.R.E. nr. 20/2022, cota eficientă 

economică pentru concesionare va fi suportată de la bugetul local inclusiv pentru 

cheltuieli cuprinse în capitole, dar noi avem deja adresa de la concensionar prin care 

ni se spune că ei suportă această cotă de 1,67% din valoarea proiectului, pe care o vom 

avea prevăzută în următorul proiect. 

Deci ce pot să vă spun este faptul următor, am convenit tot împreună la 

aprobarea bugetului că vom demara procedurile de achiziție pentru realizarea acestei 

conducte cu proiect tehnic și execuție, în situația în care vom avea oportunitate de 

finanțare, știam pentru că exista ordinul încă din septembrie 2021, de finanțarea acestor 

tipuri de lucrări dar nu aveam ordinul de aprobarea normelor de aplicare și am spus 

dacă va veni și acest ordin vom merge și vom încerca să solicităm sumele necesare din 

Programul Național de Investiții. Eu cred ca ar fi anormal să renunțăm măcar să cerem 

acești bani. Dacă nu vrem să cerem bani și să facem cu bani din bugetul local vă spun 

foarte clar, la valoarea proiectului dacă dăm jos aceste branșamente pe care le numiți 

dumneavoastră la fiecare gospodărie în parte am ajunge undeva, știți foarte bine, la 

aproximativ 10 milioane de lei, ori noi în bugetul anului 2022 avem doar 800 de mii 

de lei. Restul ar trebui să renunțăm la alte obiective de investiții și să finanțăm acest 

obiectiv, dar eu întreb, este normal să renunțăm la oportunitate de finanțare iar 

proiectantul, nu noi, proiectantul, firma specializată a făcut calcule pornind de la 

prevederile celor două acte normative care stabilesc procedura de întocmire a cererii 
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de finanțare pentru aceste obiective, extindere rețele de gaze și iată 6.400 de euro pe 

gospodărie conectată, a calculat Ministerul Dezvoltării, nu noi, deci ceea ce înseamnă 

aproape 32 de mii de lei pe gospodărie, nu 12 mii, 14 mii cât ați spus dumneavoastră.” 

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

domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cum? La 

noi a ieșit cu 2.930, deci nu ne-am dus în maximul care l-a stabilit Ministerul 

Dezvoltării.” 

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

Domnule Bîrsan dacă mai aveți ceva de completat, scurt vă rog să...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, scurt. Domnule primar probabil 

dumneavoastră ori ați fost dezinformat, ori cineva nu a citit legea bine. Referitor la 

banii pe care i-ați virat dumneavoastră către sala de sport, ați motivat faptul că legislația 

a fost schimbată și finanțarea integrală care o prevedea legea nu a mai fost valabilă. 

Îmi pare rău să vă spun, nu este așa. Legea prevedea foarte clar că finanțează 

Distrigazul rețeaua și branșamentele în limita a 1000 de metri, a unui kilometru, așa 

era legea domnul primar, 1 kilometru, restul indiferent cât era de mare trebuia să o 

finanțeze beneficiarul.” 

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

Bîrsan știți foarte bine discuțiile, am avut ieri corespondență, adrese transmise către 

Distrigaz, Distrigaz nu a spus nici așa, nici așa, era în curtea lor și nu au vrut să facă...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar eu vă spun ce prevede legea, 

așa prevedea legea, dumneavoastră spuneți...” 

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

nu mai dezgropăm morții, am ajuns în această situație...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dar nu v-am întrerupt domnule primar, vă 

rog eu frumos, lăsați-mă să-mi duc raționamentul până la capăt, deci e o eroare în ceea 

ce ați spus dumneavoastră.  

Legea prevedea clar până la un kilometru, diferența era în sarcina beneficiarului, 

deci nici nu a fost vreodată problema, nu s-a pus problema ca DISTRIGAZ-ul să 

finanțeze o rețea de gaze în Mândrești, ăsta este un punct. Al doilea punct...nu știu de 

unde au calculat stimații domni, stimații domni acolo 6.000 de euro, domnul primar 

300 de ... domnul primar eu vă garantez și vă declar aici că sunt necalificați. Domnul 

primar eu sunt privat, asta fac, păi e o aberație să iei atâția bani pentru o țeavă de gaze, 

domnule e o țeavă de gaze cât coada de lopată. Dați-mi voie...”     

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „E vorba de 

costul total pe gospodărie cu conductă, cu branșament, cu tot...cu toată... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cu totul inteligent, așa spuneți domnul 

primar, nu doar... ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „6.400 de 

euro costul standard per gospodărie cu privire la extinderea acestei conducte. S-a 

stabilit de Ministerul Dezvoltării, nu am stabilit noi, iar la noi a ieșit 2.800...2.830. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Am înțeles. Domnul primar, 

Penitenciarul...acum eu nu vreau să îl contrazic pe cel care a făcut asta pentru că eu îl 

știu că e un profesionist, pot să spun că e chiar mentorul meu, dar Penitenciarul...era 

foarte simplu de mers la ei și întrebat, că ei acolo au centrale care funcționează pe butan 
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gaz sau pe păcură, ceva în genul ăsta. Da, era suficient de întrebat ce putere instalată 

aveți și era foarte simplu, echivalentul a 362 de gospodării nu poate consuma, e vorba 

de 1.000 de metri cubi, este exclus. Ne jucăm cu cifrele. ” 

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

calcule făcute de către expertul respectiv. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar, ne jucăm cu niște cifre pe 

care eu le stăpânesc foarte bine și declar aici public dacă este altfel îmi asum orice. Nu 

ne jucăm, astea sunt vrăjeli scrise aici, nu știu în ce context. Să dea bunul Dumnezeu 

ca eu să nu am dreptate, dar acest proiect nu se va duce la capăt decât dacă cineva sus 

va închide ochii la niște ilegalități pe care noi suntem gata să le facem sau se va astupa 

finanțarea în fază incipientă. Nu se poate, este total ilegal ce vreți să se facă aici, legea 

în momentul de față nu permite așa ceva domnul primar, încă o dată țeavă de gaz... ” 

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

există ordin ANRE, toată legislația ne ajută să facem acest lucru, noi să spunem că nu-

i bună legislația, asta vreți să spuneți dumneavoastră că nu-i bună legislația? Nu-i bună 

legislația făcută de Ministerul Dezvoltării, că de unde am ajuns la 6.400 de euro? ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar o țeavă de gaz...cum să ne 

ajute domnul...? Legislația e bună dar ceea ce scrieți dumneavoastră nu se poate 

respecta. ” 

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

scris-o noi, a scris-o expertul. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cine a scris-o, nu se poate, nu se poate, deci 

încă o dată vă spun consultați normativul de gaze, legea gazelor. Nu ai voie să faci, să 

instalezi o țeavă de gaz cu gaz pe ea fără consumatorul la capătul ei, domnul primar. 

Exclus... nu putem face branșamente domnul primar fără voia cetățeanului, nu poți să-

i faci bine cu sila, este exclus. Un branșament se face ca urmare a unei cereri, a unui 

acord. ” 

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

condiție obligatorie prin această lege...nu există...dacă îmi permiteți. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi, legea prevede asta. ” 

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

haideți să închidem două minute discuția. Nu am o problemă... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc frumos! Eu am încheiat. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Domnule președinte de ședință eu nu 

am auzit de la domnul consilier Bîrsan care ar fi sursa de finanțare pentru proiectul pe 

care îl gândește dumnealui, dacă proiectul propus de departamentul investiții pe un 

deviz calculat de Ministerul Dezvoltării nu este bun...eu nu mă pricep la cifrele astea 

cu 16 milioane...nu știu dacă este o cifră foarte mare, sau 7 milioane 300 cât a fost 

inițial, sau 10 milioane, sau 12 milioane. Eu știu sigur că în bugetul local actual noi nu 

avem banii aceștia, nici măcar să demarăm această licitație sau investiție în toamnă, pe 

800.000 din câte am înțeles, se poate face doar un proiect tehnic, doar o documentație 

iar restul proiectului va rămâne la fel în aer, dar care este rolul nostru domnul consilier? 

Domnule președinte care este rolul nostru ca și consilieri și legislativ în Consiliu 

Local? Ce rol avem noi să monitorizăm aceste proiecte? Și dacă ele e să iasă, să venim 

cu un alt proiect astfel încât el să aibă succes. Ce ne împiedică pe noi să încercăm să 

implementăm un proiect și dacă nu este aprobat să facem altul? Asta este întrebarea. ” 
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        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc! 

Domnule Bîrsan, vă rog cât mai scurt. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Chiar voiam să punctez în prima mea luare de 

cuvânt dar am uitat, domnule primar ne întoarcem la buget, când am discutat bugetul 

pe acest an, îmi aduc foarte bine aminte că am stabilit suma de 800 de mii de lei pentru 

demararea în prima fază a acestui proiect urmând ca anul următor în bugetul anului 

2023 să prevedem întreaga sumă, acum dumneavoastră ne speriați că domnule ce 

facem că avem 100 de mii...ce facem? Exact așa am discutat, colegii care ați fost și 

care știți despre ce este vorba, deci s-a ajuns la concluzia că vom aloca 800 de mii de 

lei pentru demararea proiectului, chiar începerea lucrărilor, diferența urmând a se 

prevedea în proiectul anului 2023 și atunci eu nu văd unde-i problema. Referitor la 

ceea ce a spus doamna consilier, doamna viceprimar Alexandra Tătaru, deci rolul 

nostru este să supervizăm dar să nu uităm că un proiect de hotărâre în ceea ce privește 

investițiile noi consilierii nu îl putem demara, nu îl putem depune. Acest lucru este 

doar apanajul primarului și dacă domnul primar vrea o să-l depună, dacă nu vrea nu o 

să îl depună, doamna viceprimar. Ca atare nu stă în pixul nostru și nici în voința noastră 

modificarea sau lansarea unui asemenea proiect, deci va rămâne tot la latitudinea 

domnului primar. Mulțumesc! ” 

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

hotărât să depun și termenul limită este 26 aprilie, de aceea am și făcut această 

convocare a acestei ședințe extraordinare tocmai pentru a avea aprobarea 

dumneavoastră, să vă consult în primul rând, dacă sunteți sau nu de acord să depunem 

această cerere de finanțare și de aceea am venit în fața dumneavoastră cu aceste două 

proiecte de hotărâre. Dacă dumneavoastră considerați că nu este oportun să beneficiem 

de o finanțare conform ordinelor proaste, bune, cum sunt date de Ministerul 

Dezvoltării, înseamnă că o să încercăm până la urmă să găsim o altă sursă,  dar eu vin 

și întreb atât, ce vor spune totuși dacă vom avea niște plângeri făcute către organe de 

cercetare? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule primar 

haideți să nu ajungem până acolo, haideți să nu ajungem până acolo. ” 

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

ajungem să spunem...știți am avut o oportunitate de finanțare dar nu am vrut să o 

accesăm că am făcut împrumut din altă parte. Mulțumesc! ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar... numai o secundă, trebuie să 

dau replica domnului primar, vă rog eu frumos. ” 

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

rog eu frumos...nu ajungem... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule primar niciun organ de cercetare 

penală nu o să întrebe pe nimeni nimic decât dacă este un abuz în serviciu și dacă este 

o delapidare, un furt. În ceea ce privește povestea că noi ce vom explica... domnul 

primar condițiile...încă o dată vă spun și am încheiat, condițiile expuse în acest proiect 

nu sunt reale, aici e o mare minciună. Nu există așa ceva în Cartierul Mândrești, deci 

repet nu există așa ceva ce scrie aici. Nu se poate decât dacă noi încălcăm legea, da? 

Sau dacă cineva o să închidă ochii la încălcarea legii....și atât. ”  
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        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți să încheiem 

discuția, haideți să vă întreb altceva, domnule primar dacă noi astăzi votăm acest 

proiect în cât timp avem răspunsul de la Ministerul Dezvoltării? ” 

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

depunem pe data de 26, maxim pe 26, putem să îl depunem chiar și mâine, poimâine, 

putem să îl transmitem să-l depunem, da? Și vom primi răspunsul în funcție de cum 

vor evalua dumnealor cererile de finanțare pe toate proiectele depuse la nivel național, 

nu pot eu să vă dau un termen acum când vom avea, dar între timp noi putem face 

altceva, ceea ce am și discutat, să demarăm procedurile de licitație pentru proiectare 

tehnică și execuție conform acestor date stabilite și aprobate dacă vor fi aprobate de 

dumneavoastră și în perioada următoare se va derula procedura de licitație, care 

durează 2, 3 luni de zile, 4 luni de zile depinde cât de mulți ofertanți vor fi și apoi 

vedem dacă primim finanțare și se aprobă cererea noastră mergem mai departe cu 

proiectul în această formă, dacă nu analizăm împreună iarăși cu dumneavoastră cum 

vom proceda. ”  

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Deci să înțeleg așa, 

dacă avem aviz negativ din partea Ministerului Dezvoltării, putem să revenim la forma 

inițială spusă de domnul Bîrsan care o putem demara din luna octombrie, da? Vă mai 

dau cuvântul doamna Tătaru și închidem și trecem la vot că deja... ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Mulțumesc domnule președinte! 

Putem obține de la domnul primar angajamentul că dacă răspunsul de la Ministerul 

Dezvoltării nu va veni până la finalul anului vom putea abroga această hotărâre și vom 

reveni la forma inițială a hotărârii astfel încât să putem bugeta pe anul 2023 această 

investiție având în vedere că termenul limită de depunere a cererilor de fnanțare pe 

programul Anghel Saligny este 2028? Deci nu putem să mergem până în 2028 cu aceste 

promisiuni și cu gândul că va avea și Cartierul Mândrești o rețea de gaze. Asta ca să 

fim oarecum și în asentimentul domnului consilier Bîrsan pentru că este foarte 

nemulțumit că așteaptă de ani de zile acest proiect. ” 

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

viceprimar cred că am fost destul de explicit, vă mai spun o dată, noi imediat după 

Paște demarăm procedura de achiziție pe acest proiect chiar dacă primim sau nu 

primim răspunsul pentru a câștiga timp, da? ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Da, asta am înțeles. ” 

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

avea până în octombrie, noiembrie, depinde cât va dura procedura de licitație să avem 

deja un contractant. În situația în care răspunsul de la Ministerul Dezvoltării, dar din 

ce știu eu din actul normativ se prevede undeva un termen de maxim două luni de zile 

de analiză și de răspuns la aceste cereri de finanțare. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Avem garanția aceasta că... ” 

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

garanția, nu pot să o dau eu, această garanție nu pot să o dau eu. 

  Vă dau alt exemplu, noi avem depuse pentru P.N.I, pentru finanțare prin P.N.I, 

avem depuse 15 cereri pe drumuri locale, da, știți foarte bine, încă nu am primit un 

răspuns. Noi le-am depus încă de anul trecut, din noiembrie, nu, încă de anul trecut din 

noiembrie au fost depuse toate aceste proiecte și nu am primit încă un răspuns. Din 
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informațiile pe care le avem de la Minister e posibil ca până la  jumătatea lunii mai să 

primim răspuns cu ce cereri de finanțare vor fi finanțate sau nu.” 

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

Primar! Haideți să...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „...până la jumătatea lunii mai, în cazul 

în care primim vreun răspuns, putem anticipa dacă vom primi și următoarele 

răspunsuri, să spunen așa, dar...” 

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

depinde de noi...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Dar dacă merge așa, mergem pe ideea 

C.N.I de anul trecut și unde cererile au fost în așteptare o veșnicie, nu știu dacă putem 

avea garanția...” 

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

că suntem în Săptămâna Patimilor și nu vreau să fiu răutăcios…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Haideți să revenim  la 

proiectele noastre. Domnule Dumitru aveți ultimul cuvânt, apoi trec la vot...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu 

o întrebare mai tehnică, știm cu toții ce înseamnă un branșament, adică conexiunea 

între  conducta de gaz și punctul de măsurare și reglare a debitului. S-a ridicat aici, a 

ridicat domnul Bîrsan problema costului, acei 14.000 lei care reprezintă o țeavă. Mă 

interesează, acel branșament include și postul de reglare și măsurare, costul în proiectul 

tehnic de la investiții, mă poate lămuri cineva?” 

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

valoarea…” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci doar conexiunea dintre conducta de 

gaz și limita proprietății...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Așa cum ne-a dat proiectantul, suma asta de 

14.489 cuprinde investiția reprezentând nu numai branșamentul, ci și rețeaua, cât și 

postul, cât și ...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Rețeaua...stați că nu mă fac înțeles sau 

dumneavoastră nu știți...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Postul...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci vorbim de branșament, domnule 

Bratu...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Branșament nu este...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Branșamentul înseamnă conexiunea de la 

rețeaua, de la conducta de gaz, până la limita proprietății. Întrebarea este  simplă, în 

acest cost de 14.000 de lei este inclus și postul de reglare și măsurare? Acea cutie care 

include...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Da, da, da și branșamentul și postul...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Și contorul ș.a.m.d...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Da...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „E inclus în proiectul tehnic? Păi nu, asta 

era întrebarea, în cei 14.000 lei sunt incluși  doar conexiunea de la conducta de gaz? 

Poate mă lămurește domnul Nistoroiu...” 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, vă mulțumesc de 

intervenție. Haideți vă rog frumos, haideți că deja stăm prea mult...„ 

Domnul director Bratu Bogdan: „Sunt toate costurile pentru toate 900 și ceva 

de puncte socotite de proiectant...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Numai un pic, deci domnule Bratu, 

branșamentul este inclus...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Nistoroiu vorbiți la microfon...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Repet, conexiunea dintre conducta de gaz 

și limita proprietății între postul de măsurare și reglare, se realizează prin acea țeavă...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Corect!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Postul de reglare  și măsurare este inclus 

în proiect sau e doar numai conexiunea, doar numai țeava aia?” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Este inclus în proiect, costul total, de la 

conductă, branșament și postul de reglare...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „OK, mulțumesc!” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Adică plătește primăria 

branșamentul, să înțeleagă toată lumea, da?” 

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

este dat proiectul prin P.N.I și mai mult decât atât, atenție, 14.000, domnule consilier 

Nistoroiu, vă rog, valoarea asta de 14.489 de lei reprezintă costul, deci costul mediu pe 

fiecare beneficiar în parte a acestei investiții. Deci această investiție reprezintă inclusiv 

conducta principală, inclusiv fiecare branșament în parte, deci ei au făcut un calcul 

aritmetic aici…” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnule Primar eu mă refeream doar la 

branșament, nu vorbim de conducta de gaz. Deci branșamentul însemnă conexiunea de 

la conductă, până la limita proprietății. Întrebarea este simplă, în acest branșament este 

inclus și costul de reglare și măsurare sau nu, sau doar țeava care face legătura între...” 

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

…s-a ridicat problema…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideți că vă spun eu...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Eu vă sugerez, haideți să 

facem așa, suntem în Consiliul Local, dacă aveam discuții, din păcate proiectele într-

adevăr au venit foarte târziu. Aceste discuții trebuia să le avem la comisia de 

specialitate...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Macovei...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Nu putem sta  să discutăm 

probleme tehnice...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „E un proiect care a venit târziu...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Păi știu, tocmai asta am și 

spus...„ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...atârnă o localitate de acest și 

dumneavoastră ne grăbiți să o dăm repede pe înainte...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Eu nu vă grăbesc, da, haideți 

să....14.000 mii de lei ce reprezintă deja, am răspuns de 3 ori la aceeași întrebare...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi nu știe nimeni, uitați că nici domnul 

Bratu nu știe...” 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Atunci întrerupem ședința, ne 

uităm pe proiect, aducem pe proiectant și înțelegem...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Degeaba ne mai uităm pe proiect după aia.... 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „...eu cred că suma e problema 

aici ...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...dați-mi voie, domnule Macovei să 

răspund...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog să răspundeți și trec la 

vot data următoare.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Acei 14.000 de lei, branșamentul în sine, 

înseamnă țeava de gaz, cutia care se pune pe proprietatea omului, pe gardul omului și 

regulatorul de gaz, atât. Ăsta, contorul, aparatul de măsură, este apanajul celui care 

vinde gaz, cine vinde marfa, trebuie să aibă și cântar, da? Și 14.000, domnule Bratu, 

nu există branșament în felul ăsta, mai scump de 5.000 de lei, în momentul de față. De 

unde ați scos dumneavoastră 14.000 lei, nu știu. Poftiți? Așa scrie aici, domnule Bratu, 

branșametul este 14.000 de lei...” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Citiți atent, citiți cost unitar aferent 

investiției, domnule Bîrsan, cost unitar aferent investiției, în paranteză, calculat, 

simplu, dumneavoastră citiți numai ce doriți...” 

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

consilier, haideți să citim cu atenție în proiect, cost unitar aferent investiției, asta 

înseamnă că valoarea totală a investiției s-a împărțit la 962 de gospodării, echivalent și 

a rezultat un cost mediu de 14.489 lei/gospodărie.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi mai devreme spuneați că e vorba de 

6.000 și ceva/gospodărie, de euro...” 

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

maximă stabilită de Ministerul Dezvoltării…” 

Domnul director Bratu Bogdan: „6.400 lei sunt dați prin proiectul, de euro, 

este dat prin Ordinul Ministerului, 6.400 euro maxim...” 

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

Si noi suntem la 2.932…” 

Domnul director Bratu Bogdan: „Iar așa cum a calculat proiectantul este 

2932/unitate/branșament...” 

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

președinte, haideți, supuneți la vot că...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, suntem la proiectul 

suplimentar în legătură cu hotarârea de abrogare a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.477/2019 pentru 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. 

 

Supun la vot proiectul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Cine este ”pentru”? 

Este cineva ”împotrivă”? Se abține cineva? Da mulțumesc, am auzit, pe online aș 

vrea...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nedelcu, ”pentru”, 

doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  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,  Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel. 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Mulțumesc, deci avem o 

neparticipare la vot, domnul consilier Nistoroiu, avem 1 vot ”împotrivă”, domnul 

consilier Bîrsan și 17 voturi ”pentru” din partea următorilor consilieri Drumea Alina-

Ramona, 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, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, da, proiectul nr.1 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 123 

 

Se prezintă punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”; 

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

dacă mai sunt discuții, sper să nu mai fie. Domnule Nistoroiu nu participați la vot...” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Exact, da, mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Supun la vot proiectul nr.2. 

Cine este ”pentru”?” 

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

amendament, scuzați…” 

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

cu amendamentul, vă rog...” 

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

1, punctul 3, valoarea consumului estimat anual consumatori casnici, valoarea va fi 

1.030.100 mc în loc de 1.308.812 mc, iar valoarea consumului estimat anual 

consumatori noncasnici va fi 702.100 mc în loc de 607.712 mc. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „..da, supun la vot 

amendamentul domnului Primar. Cine este ”pentru”? Este cineva ”împotrivă”? Se 

abține cineva? În online doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Nedelcu, domnule 

Nedelcu? Dacă nu răspunde domnul Nedelcu, avem...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru, cum să nu răspund...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Pentru. 17 voturi ”pentru”, 1 

neparticipare și 1 ”abținere”. Supun la vot proiectul nr.2 în integralitatea sa. Cine este 

”pentru”? Este cineva ”împotrivă”?” 

Amendamentul domnului Primar a fost aprobat cu 17 voturi ”pentru” din partea 

următorilor consilieri Drumea Alina-Ramona, Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, 
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Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 1 

neparticipare, domnul consilier Nistoroiu) și 1 ”abținere”, domnul consilier Bîrsan. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Doamna Drumea, doamna 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Mulțumesc! Domnule Bîrsan 

sunteți la proiect ”împotrivă”, da? Cum ați votat? Vă abțineți. Ok. Avem 1 

neparticipare, 1 abținere și 16 voturi ”pentru”, 17 voturi ”pentru”, proiectul nr. 2 a fost 

aprobat.” 

 

Proiectul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi a fost aprobat cu 17 de voturi 

”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Drumea Alina-Ramona, 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, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, 

Nedelcu Mihai, 1 neparticipare din partea domnul consilier Nistoroiu și 1 ”abținere” 

din partea domnul consilier Bîrsan devenind hotarârea nr. 124 

 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Dacă nu mai sunt discuții pe 

marginea proiectelor de hotarâri, am să închid ședința. Vă urez Sărbători Fericite, Un 

Paște Fericit și ne vedem după Paști, în ședința următoare!” 

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

mulțumesc și Sărbători Fericite tuturor și să fim mai liniștiți după Paști, multă 

sănătate!” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 
                    Liviu George  Macovei                              MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                      Marta Carmen Ghiuță 
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