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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 

24.02.2022 

 

 

     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 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 Bogdan Bratu – director Direcția Managementul proiectelor și investițiilor; 

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

termoficare, Etapa a II-a” 

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

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-na Cristina Popa – inspector Biroul agricultură; 

 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-nul Liviu Băiețelu – contabil șef Administrația Piețelor Focșani; 

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

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

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

 d-na Lucica Chiriac – director economic SC ENET SA Focșani; 

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

 d-na Camelia Georgian Guguianu – director la PARKING Focșani S.A; 

 

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

 

 

SECȚIUNEA I 

1. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant Balaban Elena Luminița; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul 

organizat în vederea numirii directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice de execuție 

ocupată de inspector clasa I gradul profesional debutant, care figurează la Biroul 

agricultură – Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, în funcție publică definitivă de 

execuție de inspector clasa I gradul profesional asistent; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 290/2021 privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații 

rețele curenți slabi ” – str. Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit 

Varlaam (tronson Bd. Unirii și str. Bucegi)”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 231/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propusă a 

fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Crearea unui centrul multifuncțional 

pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 420/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare clădiri 

și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18”, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 354/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul „Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



3 
 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

ENET S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Administrația Piețelor S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING Focșani S.A. pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și a construcției identificată cu C2 – clădire cantină, situate în 

Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 76 și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare, modernizare și dotări 

atelier de coafură/frizerie „Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu”, str. Mărășești nr. 

76, Municipiul Focșani, Județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

468/29.12.2021 privind aprobarea dării în administrare către Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” Focșani a imobilului, aparținând domeniului privat al 

Municipiului Focșani, situat în str. Dornei nr. 3A, Tarla 189, parcela 10262, în 

vederea desfășurării activității de învățământ preuniversitar de stat; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului termic nr. 2, T 144, P 7353, a Punctului termic nr. 4, T 192, 

P 10518, a Punctului termic nr. 8, T 164, P 8480, a Punctului termic nr. 9, T 205, P 

11237 și a Punctului termic nr. 43, T 188, P 10179, bunuri imobile aparținând 

domeniului public al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani , str. Lupeni nr. 1 bis, județul Vrancea, 

T 173, P9106 înscris în CF 67737 și în CF 67738, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnul Cepoi Costică;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de  22,00 mp. situat în Focșani str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul 

Vrancea, T 189, P 10264, înscris în CF 63719, CF 63722, CF 63723 și CF 63724, 

ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Marian 

Oprișan;            

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, județul Vrancea, T 

189, P 10336 înscris în CF 67765, ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către doamna Lungu Rodica;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului 

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

domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

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

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

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

număr de patru spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, 

situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de schimb de imobile 

între Municipiul Focșani și Societatea Cooperativă Meșteșugărească EXIMCOOP 

Focșani;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în 

Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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25. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică 

a suprafeței de 4,6321 ha teren pășune situată pe teritoriul administrativ al 

localităților Bolotești și Golești care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani începând cu anul 2022, pe o perioadă de 7 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local al Municipiului 

Focșani a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului 

Focșani pentru activitatea desfășurată în anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 2 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 13 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 16 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 17 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 
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evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Școala 

Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul 

Național „Al. I. Cuza” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Tehnic 

„Valeriu D. Cotea” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct 

la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

38. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul 

Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

39. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul 

Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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40. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul 

de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

41. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Centrul de 

Excelență Vrancea, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a  

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 1552/31.01.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 10421/01.02.2022 privind efectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 

pe luna ianuarie 2022; 

 

SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliul Local al municipiului Focșani, 

ședință ce se desfășoară astăzi 24.02.2022. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 152 din 16.02.2022, emisă de Primarul municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică. 

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

care participă astăzi la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„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?”  
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Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu a depus demisia în data de 23.02.2022 și nu este 

prezent. 

Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

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: 

„constat că în sală sunt prezenți 19 consilieri locali municipali. În 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 31.01.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Completări? Nu. 

Supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 

Procesul verbal a fost aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
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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, mai 

puțin proiectul de la punctul 20 de pe ordinea de zi.  

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. 

De asemenea doresc să vă aduc la cunoștință faptul că Judecătoria Focșani prin 

Încheierea pronunțată în Camera de consiliul în data de 09.02.2022, în dosarul nr. 

1698/231/2022 a admis sesizarea Primăriei municipiului Focșani și a validat alegerea 

d-nei Balaban Elena-Luminița, membru al Partidului Social Democrat înscrisă pe lista 

supleanților în funcția de consilier local al municipiului Focșani. Hotărâre a fost 

comunicată Prefectului județului Vrancea, Secretarului General al municipiului 

Focșani, doamnei Balaban Elena Luminița și doamnei Nedelcu Mirela Cristina. La 

acest moment este definitivă, motiv pentru care, salutăm astăzi prezența în sală a 

doamnei Balaban Elena Luminița. 

Domnule președinte de ședință vă invit să preluați lucrările ședinței. 

Mulțumesc.” 

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

venit la ședința ordinară din luna februarie, convocată de către domnul Primar Cristi 

Valentin Misăilă prin Dispoziția nr. 152 din 16.02.2022, ședință a Consiliului Local al 

municipiului Focșani. 

Primul punct pe ordinea de zi este depunerea jurământului de către doamna 

Balaban Elena Luminița. În consecință o rog pe doamna... îi urez bine a venit în 

Consiliul Local, chiar dacă nu s-au îndeplinit procedurile și o invit să depună 

jurământul.” 

Doamna Balaban Elena Luminița „Bună ziua. 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. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „noi vă felicităm doamna 

consilier Balaban Elena Luminița și vă dorim o activitate în sprijinul nostru, al tuturor. 

În continuare o să trecem la proiectul ordinii de zi care cuprinde 3 secțiuni: 

Secțiunea I are un număr de 41 proiecte; Secțiunea a II-a un punct și Secțiunea a III-a 

– Diverse.” 

Domnul consilier Radu Nițu „domnule președinte haideți să supunem la vot și 

ordinea de zi.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „da, aveți răbdare domnule 

Nițu. Da domnule Primar știu că aveți un proiect suplimentar pe ordinea de zi, pentru 

completarea ordinii de zi, vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Bună ziua 

doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, înainte de a propune ordinea de zi 
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haideți să-l felicităm pe colegul nostru pe domnul Costea Ionel pentru că astăzi este 

ziua dumnealui de naștere să-i spunem, La mulți ani cu toții, „La mulți ani!” 

Domnul consilier Ionel Costea „vă mulțumesc domnule Primar, stimați colegi, 

să fim cu toții sănătoși.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „să dea 

Dumnezeu, sănătate multă și putere. Pe de altă parte înainte de a începe ședința, pentru 

că astăzi sunt mai multe evenimente, este o zi încărcată de multe evenimente. După 

cum bine știți este Dragobetele astăzi, da? Sperăm ca ședința să se desfășoare sub 

aceste auspicii de dragoste și dacă se termină repede, eu vă lansez invitația de a 

participa la Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, la spectacolul „Făurar de 

dragoste...Dragoste în făurar”, începând cu ora 17,30, poate terminăm până atunci 

ședința, pe de o parte. Pe de altă parte ...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „cu siguranță.” 

  Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da. Și 

bineînțeles cine vrea să participe și la meciul de handbal, avem mai multe evenimente 

astăzi. Iar pe ordinea de zi propun pe de o parte să retragem proiectul nr. 20 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de 

refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al 

municipiului Focșani și propun completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Iorga Marius-Eusebiu și al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 mp situat în 

Focșani, str.Emil Racoviță nr. 2, județul Vrancea, T30, P1756 înscris în CF 70004, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Leancă Anca-

Ionelia. Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „mulțumim domnule Primar. 

În continuare vă rog să votăm suplimentarea ordinii de zi cu cele 2 proiecte pe care   

le-a propus domnul Primar și retragerea proiectului de la punctul 20. Cine este 

„pentru”? Toată lumea este „pentru”. Suplimentarea ordinii de zi a ședinței a fost 

aprobată. Întrucât primul punct de pe ordinea de zi a fost epuizat, trecem la punctul nr. 

2... nu, votăm în integralitatea ei ordinea de zi, îmi cer scuze. Cine este „pentru”? Toată 

lumea este „pentru”.  

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate cu 20 voturi „pentru” din partea 

doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu Alexandru, Balaban 

Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și Răduță Nicolae.” 

 

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

aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul organizat în vederea 

numirii directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc domnule președinte. Aș avea un 

amendament de făcut la acest proiect după cum urmează: art. 2 va avea următorul 

cuprins: condițiile specifice pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea 

funcției de director adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

sunt următoarele: 

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în ramura de ștință, științe economice sau ramura de științe 

juridice sau în ramura de științe inginerie civilă sau în ramura de științe 

inginerie electrică, electronică și telecomunicații sau în ramura de științe 

inginere a transporturilor sau în ramura de știința ingineră a sistemelor 

calculatoare și tehnologia informației sau în ramura de știință inginerie 

mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management; 

- de asemenea vechimea în specialitatea studiilor minim 7 ani; 

  Alin. 1 din art. 5 va avea următorul cuprins: în vederea organizării concursului 

pentru ocuparea funcției de director adjunct gradul II primarul municipiului Focșani 

dispune publicarea unui anunț cu 30 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru 

prima probă a concursului pentru ocuparea postului vacant în Monitorul Oficial al 

României, partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, precum și la sediul acesteia 

și pe pagina de internet a Primăriei la secțiunea special creată în acest scop. 

Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „mulțumim și noi domnule 

Bîrsan. Dacă mai sunt discuții sau amendamente? Nu. 

 Vă supun la vot amendamentul domnului Bîrsan, cine este „pentru”? Toată 

lumea este „pentru”. Cu 20 voturi „pentru” amendamentul a fost aprobat. Vă rog 

domnule consilier Șelaru.” 

 Domnul consilier Aurel Șelaru „abținere”. 

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

abținere a domnului consilier Șelaru, amendamentul a fost aprobat. 

 Supun la vot întregul proiect, cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru”.  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 2 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 18 

 

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

aprobarea transformării funcției publice de execuție ocupată de inspector clasa I 

gradul profesional debutant, care figurează la Biroul agricultură – Serviciul 

administrație publică locală, agricultură din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Focșani, în funcție publică definitivă de execuție de 

inspector clasa I gradul profesional asistent; 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”? 
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Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 3 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 19 

 

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

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

municipiului Focșani nr. 290/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, supraveghere video, 

canalizații rețele curenți slabi ” – str. Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. 

Mitropolit Varlaam (tronson Bd. Unirii și str. Bucegi)”; 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”? 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 4 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 20 

 

  Se prezintă proiectul nr. 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 231/2020 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin 

proiect pentru obiectivul „Crearea unui centrul multifuncțional pentru activități 

educative, culturale, recreative și sociale”; 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”? 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 5 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 21 

 

  Se prezintă proiectul nr. 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 420/2018 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 
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proiect pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18”, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

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

„pentru”? 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 6 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 22 

 

  Se prezintă proiectul nr. 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 354/2019 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

„Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a 

Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul 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”? 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 7 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 23 

 

  Se prezintă proiectul nr. 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1”;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”? 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolaeproiectul nr. 8 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 24 

 

  Se prezintă proiectul nr. 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 
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Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „mulțumesc domnule președinte, pentru că este 

și domnul director în sală, vreau să vă rog, pentru că am fost de curând în Autogara 

Focșani și am avut impresia că suntem pe la 1995, cam așa. Este poarta de intrare în 

municipul Focșani, vă rog domnule director pentru că sunteți aici, haideți să aducem 

Autogara Focșani la anul 2022. Sunt anumite autobuze care circulă prin Focșani și care 

ar trebui mai des igienizate și spălate. Nu mai spun de Autogară, bănci vechi de pe 

timpul lui Moș Crăciun, rupte, putrezite. La fel intrarea în Autogară, ai impresia că te 

întorci în timp. Voi vota bugetul, dar vă rog să aveți aceste lucruri în vedere pentru că 

reprezintă, alături de Gară și de celelalte intrări în Focșani, poarta de intrare în 

municipiul Focșani și nu circulă doar focșănenii, ci atât vrâncenii, cât și alți... eu cred 

că v-am respectat când ați vorbit și bunul simț îl aveți pe undeva prin geantă? 

Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnule Șelaru vă rog să 

aveți un limbaj adecvat acestei ședințe...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „vi se pare că nu l-am avut adecvat?...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „...nu mai faceți trimitere la 

bunul simț, este deja o jignire și nu cred că...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „bunul simț este o jignire domnule președinte?” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „da..., nu, nu este o jignire, 

dar...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „...citiți o carte...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „nu provocați...aaa...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „eu am spus că am ascultat...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „...dumneavoastră când ați 

citit? Pe terenul de fotbal sau pe terenul de tenis?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „domnule președinte... nu suntem în pădure la 

dumneavoastră... da? Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „în pădure, în natură. 

Mulțumim domnule Șelaru, v-ați făcut numărul, mulțumim pentru recomandări. 

Domnule director, vă rog, dacă aveți ceva de adăugat? Vă rog domnul Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „bag seamă 

că face veacul degeaba domnul consilier local, habar nu are ce proiecte se votează și 

câte s-au votat. În primul rând trebuie să vă spun, de fapt să vă reamintesc și să 

reamintesc tuturor focșănenilor că Autogara municipiului Focșani va intra într-un 

proiect amplu de reabilitare pe fonduri europene, contractul este deja semnat cu 

Agenția de Dezvoltare pentru reabilitare, pentru achiziție de autobuze electrice, 

montare de stații de încărcare lente pentru 16 autobuze electrice, urmează încă 20 de 

autobuze electrice pentru care am semnat deja contractul de furnizare în colaborare cu 

Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, deci practic ne interesează foarte 

mult, ca să nu vă mai spun că anul trecut s-a făcut o reabilitare a covorului astfaltic din 

Autogară. Un proiect amplu de reabilitare făcut atât de către noi, municipalitate prin 

atragere de fonduri europene, cât și prin proiectele de investiții pe care le are deja 
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prevăzute domnul director și Societatea Transport Public cu Consiliul de Administrație 

au prevăzut câteva proiecte de investiții în această Autogară. Dar, asta este când vrem 

să ne aflăm în treabă, să vorbim fără să știm ce vorbim, vorbim ca să ne facem numărul, 

vorba dumneavoastră domnule președinte. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „da domnule Șelaru vă rog.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „mulțumesc pentru cuvânt, se pare bălțile din 

Autogară și băncile nu interesează, probabil că este bine așa, este lucrul bine făcut, 

cum spun unii. Și până la intrarea în acel proiect de reabilitare, haideți să lasăm 

lucrurile așa, ba dimpotrivă să luăm și băncile, să schimbăm și altceva după acolo ca 

să fie și mai dezastru. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „mulțumim domnul Șelaru. 

Dacă mai sunt discuții, dacă cineva mai are ceva de adăugat? 

Dacă nu sunt discuții, vă propun să trecem la vot. Cine este „pentru”? 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae proiectul nr. 9 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 25 

 

  Se prezintă proiectul nr. 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 

2022 și estimat pe următorii 2 ani; 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog doamna viceprimar.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule președinte. 

Vreau să aduc la cunoștința focșănenilor faptul că în ședința trecută am cerut raportul 

administratorului judiciar, care nu a fost pus la dispoziția Consiliului Local și 

contractele pe care le are semnate ENET în ceea ce privește vânzarea energiei electrice. 

Astăzi am primit, abia, la începutul acestei ședințe ordinare o adresă de la ENET care 

pare mai mult o scrisorică domnule Merchea, pe care mi-ați transmis-o, așa un pic luată 

la mișto, mi se pare și dacă îmi dați voie o să dau citire focșănenilor, o să o fac și 

publică, ca să se înțeleagă de fapt, că eu nu am cerut pentru mine aceste lămuriri, ci 

pentru focșăneni. Spune așa: referitor la ... extras din procesul verbal al ședinței 

Consiliului Local al municipiului Focșani, interpelare formulată de doamna Dimitriu 

la problemele ridicate de subsemnata, răspundem următoarele: 

1. raportul administratorului judiciar este și a fost tot timpul, întărește domnul 

Merchea ideea, postat pe site-ul societății cu acces nerestricționat, așa că poate fi 

accesat de orice persoană interesată oricând. Nu domnule Merchea, era ideea să 

puneți la dispoziția Consiliului Local, Consiliul Local care vă ține în viață.  

2. Procesul de reoganizare al societății oricare ar fi ea, este reglementat prin Legea 

85/2006, etapele prevăzute în lege sunt obligatorii. În cazul acesta datorită unor 

neînțelegeri între creditori s-a ajuns la arbitrajul instanței cu termene ș.a.m.d.. 
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  Pe scurt, ritmul în care se produce restructurarea societății nu ține numai de 

voința administratorului judiciar.  

Dar de voința cui?  

3. Într-adevăr, prețurile la energia electrică produsă au fost bune.  

Nu știm ce înseamnă bune. Dar avantajul a fost în bună măsură anulat de prețul 

la gaz, care a înregistrat prețuri de-a dreptul aberante. Asta spune domnul Merchea.  

Cert este că prețul la gigacalorie este mult sub costuri. Spre exemplu. Prețul 

reglementat de ANRE de producere conform Deciziei ANRE 1981/2021 este de 

392,08 lei  gigacalorie, respectiv, 337,13 lei/megawatt, prețul total cuprinzând și 

tarifele de transport, distribuție și furnizare, fiind de 536,91 lei gigacalorie, respectiv 

461,66 lei pe megawatt, prețurile sunt fără TVA. În același timp, prețul pe megawatt 

la gaz a fost de 494,88 lei pe megawatt. Se observă că, cheltuiala cu gazul metan a 

depășit prețul, tariful reglementat pe unitatea de energie termică fără a lua în calcul alte 

cheltuieli, mentenanță, energie electrică pentru pompaj etc.  

În aceste condiții, reducerea prețului la gigacalorie cu 30% pe care o propusesem 

la momentul respectiv, fără măcar o analiză sumară pe care am cerut-o de altfel ulterior 

s-o facem, o luăm doar ca pe o declarație politică menită să dea bine. Spune domnul 

Merchea.  

Nu. Era în avantajul focșănenilor. 

4. În ce privește punerea la dispoziție a contractelor de  vânzare-cumpărare a energiei 

electrice produse, putem să menționăm că toate sunt încheiate pe platforma de 

tranzacționare OPCOM, așa impune legea. Dacă ne referim strict  la  punerea la 

dispoziție a contractelor, v-aducem la cunoștință că nu pot fi puse la dispoziție fără 

acordul scris al părții contractante. În caz contrar, ne putem trezi cu procese și 

solicitare de daune-interese.  

Domnule Merchea, aceste contracte sunt publice, pentru că dumneavoastră 

sunteți o instituție publică în subordinea Consiliului Local. Puteați avea deja o 

corespondență  de la momentul în care v-am cerut aceste lucruri, cu cine spuneți 

dumneavoastră aici, celor cărora le vindeți energia electrică și cu siguranță v-ar fi 

răspuns pe măsură și era adus la cunoștința Consiliului Local că nu este nimic secret. 

Nu lucrați la SRI. Oricum toate actele administrative ale conducerii societății sunt 

controlate și vizate în primul rând de administratorul judiciar care nici până acum... 

Rețineți dragi focșăneni! Nu a dat o dare de seamă Consiliului Local. Nu știm ce a 

făcut în cei 3 ani în care a stat acolo și a mâncat niște bani...  

Pe care le și semnează. Scuzați-mă! De  ANAF, Curtea de Conturi, auditori 

externi etc.  Posibilitatea ca toate aceste entități să închidă ochii la eventualele prostii 

făcute este exclusă. Mergem pe încrederea domnului Merchea.  

5. Referitor la reducerea tarifului calculat cu TVA de 5% față de 19% este aritmetica 

simplă. Nu știu ce poate fi comentat sau analizat. Lucrurile sunt foarte clare. Prețul 

reglementat a rămas identic, restul este doar o chestiune de fiscalitate. 

În speranța că am lămurit problemele ridicate de subsemnata, vă asigurăm de 

întreaga noastră considerație. 

Cu stimă, 

Domnul administrator special, 

Manole Merchea  
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Eu încă o dată vă mulțumesc cu ghilimelele de rigoare, în numele focșănenilor 

că ați făcut public absolut tot ceea ce dumnealor voiau să știe. Mulțumesc!” 

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

doamna viceprimar! Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu mai 

sunt discuții, 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, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 26 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor S.A. Focșani pe 

anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier 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.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel, Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 11 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 27 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING Focșani S.A. pe anul 2022 și 

estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Întrucât nimeni nu dorește să adauge nimic,  vă 

propun să trecem la vot. Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 12 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 28 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dacă sunt 

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

Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 13 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 29 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a construcției 

identificată cu C2 – clădire cantină, situate în Municipiul Focșani, str. Mărășești 

nr. 76 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

„Lucrări de reabilitare, modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie „Liceul 

Tehnologic „G. G. Longinescu”, str. Mărășești nr. 76, Municipiul Focșani, 

Județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu mai sunt discuții, vă propun să trecem la 

vot. Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 14 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 30 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 468/29.12.2021 privind aprobarea dării în 

administrare către Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani a imobilului, 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Dornei nr. 

3A, Tarla 189, parcela 10262, în vederea desfășurării activității de învățământ 

preuniversitar de stat; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 15 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 31 
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Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 2, T 

144, P 7353, a Punctului termic nr. 4, T 192, P 10518, a Punctului termic nr. 8, T 

164, P 8480, a Punctului termic nr. 9, T 205, P 11237 și a Punctului termic nr. 43, 

T 188, P 10179, bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Da, vă rog doamna viceprimar Dimitriu.” 

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

avea rugămintea, pentru că aceste puncte termice merg în administrarea D.A.S., să se 

țină cont și de Clubul Pensionarilor ”Unirea” . Știți foarte bine problema, că-și doresc 

un punct termic mai central, să spunem așa, pentru a fi accesibil pentru toți care sunt 

destul de vârstnici în acest Club al Pensionarilor. Mulțumesc!”  

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

doamna viceprimar! Domnule Primar!” 

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

permiteți? Mulțumesc! Am solicitat colegilor de la patrimoniu o informare cu toate 

aceste spații excedentare din toate punctele termice. S-a constatat că ar mai fi un punct 

termic disponibil și aici va trebui să luăm o decizie împreună. Ce vom face și cu acesta. 

Este vorba de cel rămas neutilizat din Punctul termic nr. 38 situat în str. Mitropolit 

Varlaam T 197 P 10875, însă eu aș propune ca să nu mai apară aceste discuții,  am 

solicitat colegilor de altfel, să propună un proiect de Regulament de utilizare a acestor 

spații și-n baza acestui Regulament  să avem posibilitatea să le atribuim în funcție de 

cum se va stabili de comun acord cu Consiliul Local, cum se vor stabili regulile de 

acces în aceste spații, ca să nu mai fie niciun fel de discuție. Iar pentru Punctul acesta 

termic din str. Mitropolit Varlaam este arhiva Direcției Evidența Populației momentan. 

Dar poate când se vor elibera aceste spații și vor putea să reabiliteze și să mute Direcția 

de Evidență a Populației în aceste clădiri pe care le-am propus noi, putem utiliza și acel 

spațiu în alte scopuri sociale, să spunem așa. Mulțumesc!” 

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

domnule Primar!  

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

cineva de adăugat ceva  pe marginea acestui proiect? Dacă nu mai sunt discuții, vă 

propun să trecem la vot. Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 16 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 32 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat 

în Focșani , str. Lupeni nr. 1 bis, județul Vrancea, T 173, P9106 înscris în CF 
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67737 și în CF 67738, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

domnul Cepoi Costică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 17 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 33 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de  22,00 mp. situat 

în Focșani str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul Vrancea, T 189, P 10264, înscris 

în CF 63719, CF 63722, CF 63723 și CF 63724, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnul Marian Oprișan; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog, doamna viceprimar Dimitriu!” 

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

Cum era de așteptat, acest proiect este puțin controversat sau chiar mai mult, aș putea 

spune, prin faptul că, domnul mai-sus citat, domnul Oprișan, în declarația de avere nu 

are acest apartament trecut.  

Mai mult decât atât, este bine de știut pentru toți focșănenii faptul că, hotărârile 

Consiliului Local în care s-a aprobat vânzarea acestei concesiuni sunt cele 2 din 2010, 

162 și 163 și o să vă spun așa pe rând, un pic  povestea lor.  

Hotărârea Consiliului Local 162 are menționat ca aprobat 70,12 mp. la un preț 

de 5329, 76 de euro mp. Cea cu nr. 163 tot din 2010 aprobată de altfel, are în discuție 

o valoare de 6137 tot cu 76  euro mp. În schimb sunt 80,75 mp. În total, domnul 

Oprișan, mai sus-menționat a cumpărat 150,87 mp proiecția balcoanelor, cum scrie în 

referatul de necesitate, astăzi la mapă.  

Gândiți-vă, dragi focșăneni, că acolo nu este nici vorbă de proiecția balcoanelor, 

iar colegii care au fost probabil pe teren au și văzut. Este extindere la proiecția 

balcoanelor. Mai mult decât atât, 150 mp înseamnă aproximativ 3 apartamente cu 2 

camere. Deci pe lângă cele 2 apartamente care există acolo și care încă o dată revin, nu 

există în declarația de avere a acestui domn, mai achiziționează prin concesiune, prin 

cumpărarea pe care dumnealui a și făcut-o de altfel, încă 3 apartamente de 2 camere. 

Chiar vă rog să vă uitați în oraș și să vedeți dacă există la parterul vreunui bloc, 

asemenea mastodont construit. Nu mai spunem că s-a intrat și pe spațiul verde acolo la 

momentul respectiv, pentru că de jur împrejurul blocului era inventariat ca spațiu 

verde. Așadar, pentru acest proiect eu nu voi vota pentru. Mulțumesc!” 

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

doamna viceprimar!   
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Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dacă mai  sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu mai sunt discuții, vă rog domnule 

Primar!” 

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

vânzări pe care doamna viceprimar le-a menționat, sunt vânzări făcute așa cum ați spus 

și dumneavoastră în 2010 și 2012.  

Ulterior, s-a făcut o reevaluare a tuturor terenurilor, iar în acest moment, sunt 

alte valori de vânzare, în speță pentru zona A 108 euro mp , iar zona B o altă valoare. 

Dar nu înțeleg care ar fi problema legată de acest aspect. Vânzările când au fost făcute,  

au fost făcute în baza unor hotărâri ale Consiliului Local. N-au fost făcute așa pe 

genunchi. Dacă doamna Amăriuței poate...” 

Doamna Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public 

și privat, publicitate: „Aș mai avea o completare. Vânzarea făcută prin hotărârea de 

Consiliu Local în anul 2010 a privit suprafața de 80  mp și a făcut obiectul contractului 

de concesiune. Nu au fost vândute suprafețele de 150 mp, așa cum ați menționat. În 

2010, s-a vândut suprafața de 80 mp. care a făcut obiectul contractului de concesiune 

și am repetat. Proiectul de astăzi are în discuție proiecția balcoanelor. Sunt 4 balcoane 

aferente extinderii din exterior, proiecția balcoanelor este în interiorul construcției, a 

doua mențiune.  

A treia mențiune, a fost permisă extinderea acestor apartamente la parterul 

blocului, în perioada pe care ați menționat-o dumneavoastră, până când legislația, 

respectiv, specifică spațiilor verzi a interzis această operațiune de construire pe spațiul 

verde. Nu mai discutăm de inventar, cadastru și regim juridic. Explicațiile vi le-am dat 

pentru a-mi exspune raportul de specialitate, întrucât vânzarea privește acum proiecția 

balcoanelor, așa cum ați observat și în celelalte 3 proiecte anterioare. Este un contract 

de concesiune și o proiecție de balcon pentru care respectivul proprietar are un drept 

de folosință. Prin Codul Administrativ prezent, constructorul de bună-credință poate 

cumpăra proiecția balconului.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „În regulă. 

Mulțumim! Ne-ați convins. Domnul consilier Bîrsan.” 

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

permiteți să mai adaug ceva? A menționat, dar a menționat așa mai rapid doamna 

Amăriuței. Deci toate aceste suprafețe după cum le vedeți, este vorba nu de o suprafață 

compactă de 22 m, ci sunt 4 suprafețe respectiv 8 m, 8 mp,  4 m și 2 mp. Aceștia sunt... 

este un teren în interiorul construcției existente. Deci practic nu sunt niște terenuri 

adiacente, să ne înțelegem.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Da. În regulă. 

Da, domnule consilier Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte! Eu voi 

vota acest proiect, indiferent de simpatii și antipatii vizavi de acest cetățean, dar totuși 

o ciudățenie, în ceea ce privește această suprafață, o ciudățenie iese în evidență în 

sensul că, așa cum și dumneavoastră ați precizat domnule Primar, proiecția acestor 

balcoane,  acestor 4 balcoane, practic sunt niște insule în proprietatea respectivului. 

Ciudățenia reiese cum de Dumnezeu s-a întâmplat asta? Cum a putut să cumpere în 

jurul proiecției balcoanelor și proiecția balcoanelor a rămas la unul? Când o chestie de 

bun simț ar fi spus să fie cumpărat ori tot, ori dacă nu pe jumătăți, dar aceste proiecții 
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au rămas ca niște insule în proprietatea respectivului. Aici este ciudățenia. Nu erați 

dumneavoastră, nu eram noi. Nu știm ce s-a întâmplat la vremea respectivă, dar derivă 

un semn de întrebare aici. ” 

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

eu ce s-a întâmplat. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc.” 

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

pot să vă explice mai bine. În ideea că...  La momentul respectiv când se făceau 

concesiunile, nu se făceau concesiuni și pe suprafețele aferente proiecțiilor 

balcoanelor. Se făcea concesiune doar pe suprafața de extindere și când s-a făcut cartea 

funciară și când s-a solicitat cumpărarea întregii suprafețe concesionate, nu s-a putut 

cumpăra.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Deci nu     s-au 

făcut vânzările suprafețelor concesionate.” 

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

suprafețelor concesionate, nu și a celor care erau de drept a fi o extindere, că așa era la 

momentul respectiv legea.  

Cât privește declarația de avere a  domnului Marian Oprișan, să știți doamna 

viceprimar, că sunt prevăzute inclusiv aceste extinderi. Îmi pare rău! Sunteți în eroare.” 

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

viceprimar!” 

  Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aici o s-o contrazic un pic pe 

doamna șef serviciu care probabil nu-și dă seama.  

Dumneavoastră ați spus că sunt 80 mp... în total sunt 150,87 mp. Sunt două 

hotărâri din 2010. Încă o dată 162 și 163. Mulțumesc!” 

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

noi! Întrucât... domnul Nedelcu, vă rog frumos nu vreau să transformăm proiectul ăsta 

într-o dispută nesfârșită, sterilă și să ne consumăm... ” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar de ce credeți dumneavoastră că ați 

putea transforma ăsta dacă dumneavoastră nu-mi dați dreptul să vorbesc?” 

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

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog să renunțați la practicile astea, 

domnule președinte de ședință, că nu sunt normale.  

Ce vreau eu să spun... Atrag atenția că, așa cum au zis și domnul consilier Bîrsan 

și domnul Primar, dacă la momentul acela s-a respectat legea  și aia a fost la momentul 

respectiv, nu cred că dă dreptul niciunui consilier să fie mai presus de lege. Este drept, 

anumitor persoane li se fac niște abuzuri datorită faptului că nu au o anumită 

apartenență politică. Și mie mi s-a făcut acest abuz de către consilierii PNL. Am vrut 

să cumpăr concesiunea, n-am fost lăsat. Am cerut explicații. Nu mi s-au dat și acum, 

observăm, că se practică aceste abuzuri din partea colegilor noștri, care acum iată că, 

sunt în aceeași barcă cu noi.  

Vă rog frumos nu-mi întrerupeți microfonul!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „N-a fost cu 

intenție.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci atât am avut de spus. Haideți să nu 

mai facem abuzuri, mai ales că s-ar putea nici să ne mai bucurăm prea mult de lucrurile 

astea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Să înțelegem că 

sunteți în continuare o victimă, domnul Nedelcu, nu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule, dacă dumneata n-ai avut nimic, 

normal că n-ai avut ce să-ți dea. Și atunci normal că dumneata n-ai de unde să-ți dai 

seama sau să realizezi că ți-ai băgat viața într-o muncă și din cauza faptului că nu ești 

într-un anumit partid, nu ți se recunoaște acest lucru sau nu ți se oferă dreptul de a-ți 

consolida munca și de a ți-o... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dezvolta.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Exact. De a merge mai departe.” 

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

domnule Nedelcu! Gata. Este suficient. Sper că nu mai sunt discuții pe marginea 

acestui proiect. Întrucât, constat uitându-mă cu atenție în sală că nimeni nu mai vrea să 

mai adauge nimic, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? 

Cu 18 voturi pentru. Nu. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?  

Deci cu 17 voturi pentru... 

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

„16, cu 4...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Păi sunt 20, sunt 

3 abțineri.” 

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

„4 abțineri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „4? Ok. 

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

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Macovei Liviu, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan 

Costel, Răduță Nicolae și 4 abțineri din partea doamnelor  consilier: Dimitriu Ana-

Maria, Tătaru Alexandra, Drumea Alina Ramona și Stroie Mirela, proiectul numărul 

18  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 34 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Proiectul nr. 19, 

proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ... 

Domnul Nedelcu, vă rog să vă cereți scuze că ne-ați acuzat fără să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cu tot dragul am să-mi cer scuze, că luna 

viitoare o să fie și proiectul meu pe ordinea de zi. Să văd atunci dacă într-adevăr așa 

este sau ați greșit acum la vot.” 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat 

în Focșani, str. Dornei nr. 6, județul Vrancea, T 189, P 10336 înscris în CF 67765, 

ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Lungu 

Rodica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dacă sunt 

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

vot. Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae, proiectul numărul 19 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 35 

 

Proiectul nr. 20 a fost retras de către domnul Primar.  

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind 

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

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

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

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

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

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

vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Este cineva împotrivă?” 

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

„8 pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Cu 8 pentru 

și...” 

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

„12.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Cu 8  voturi 

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița și 12 abțineri din partea doamnelor și domnilor 

consilieri:  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-

Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și Răduță Nicolae,  proiectul numărul 

21 nu a fost aprobat.  

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a unui număr de patru spații, inventariate în 

domeniul public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața 

Unirii și Grădina Publică”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

vot. Cine este pentru?  

Toată lumea este pentru.  
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În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu 

Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae,  proiectul numărul 22 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 36 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

inițierii procedurii de schimb de imobile între Municipiul Focșani și Societatea 

Cooperativă Meșteșugărească EXIMCOOP Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

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

vot. Cine este pentru?” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani, Marta-Carmen 

Ghiuță: „Avem Comisie și trebuie desemnați 2 domni consilieri. 

Păi și dacă trece fără desemnare?” 

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

Atunci avem Comisie.” 

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

„Eu vă cred.  Dar cum mai votați? Cum mai desemnați?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Îl propun pe 

domnul consilier Macovei din partea PNL-USR și subsemnatul.” 

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

„Și vom face buletine de vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Din partea 

grupului PSD? Dacă sunt propuneri?” 

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

„2 titulari și 2 supleanți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Și 2 supleanți. 

Atunci domnul Gheoca și domnul Răduță supleanți  la PNL-USR. Dacă vrea și doamna 

Tătaru? Cu plăcere! Îmi cer scuze!” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dat fiind faptul că suntem împreună în 

aceeași barcă, nu contează ce consilieri ați propus dumneavoastră domnule președinte. 

Noi suntem de acord. Vă mulțumesc!” 

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

domnule Nedelcu pentru înțelegere și bună colaborare!  

Mai sunt? Domnul Primar, vă rog!” 

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

printre rânduri, mi-am cam dat seama care este intenția dumneavoastră. Eu doar atât 

voiam să vă reamintesc faptul că, acest bloc este un bloc părăsit în acest moment, 

neutilizat și din păcate strică total imaginea arhitecturală a cartierului Bahne, care este 

într-un proces  amplu de reabilitare, întreg cartierul Bahne. După cum bine știți, acest 

bloc se află în imediata vecinătate a locației unde a existat blocul G2, cum îl știm cu 

toții, blocul NATO pe care l-am demolat și în locul căruia vom construi acel Centru 

Multifuncțional pentru care tocmai ați votat indicatorii tehnico-economici.  
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Am analizat și am discutat și în cadrul Comisiilor de specialitate legat de acest 

bloc ce putem face. Trebuie să vă spunem că, acesta este un proiect doar de inițiere a 

schimbului, nicidecum un proiect de a face direct actul de transfer, de vânzare-

cumpărare. Această clădire este în proprietatea Societății Cooperative Meșteșugărești 

EXIMCOOP Focșani, pe terenul  Primăriei. Propunerea noastră, era de a intra în 

proprietatea Primăriei Municipiului Focșani, a municipiului Focșani a acestui bloc, în 

schimbul unor terenuri ocupate de alte clădiri ale aceleași societăți comerciale. Deci 

practic nu propunem să dăm la schimb terenuri libere așa cum, din ce am înțeles în 

urma discuțiilor în cadrul comisiei, s-ar fi înțeles prima dată și sunt terenuri pe care noi 

nu le ocupăm, nu le utilizăm. Ba mai mult decât atât, în baza unei hotărâri a Curții de 

Apel Galați a fost anulată și hotărârea de Consiliu Local prin care se stabilea un drept 

de superficie și-n baza căruia noi încasam niște bani la bugetul local.  

Cu alte cuvinte, pentru terenurile existente sub acele clădiri ale Cooperației, noi 

nu încasăm niciun ban la bugetul local și-n continuare stăm cu acest bloc în picioare. 

Nu avem nicio posibilitate să-i forțăm, să-i obligăm să ia măsuri pentru că, după cum 

probabil știți, cooperațiile sunt scutite de impozit pe clădiri. Nu? Din câte știu, așa 

este.” 

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

„De taxa pe teren.” 

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

pe teren. Iar în al doilea rând, acel bloc ne-ar fi necesar, având în vedere oportunitățile 

de finanțare atât prin Ministerul Dezvoltării, cât și prin celelalte programe pe fonduri 

europene, poate fi preluat, reabilitat atât timp cât noi avem deja o expertiză tehnică și 

spune că din punct de vedere al riscului seismic, acesta este un bloc rezistent, să-l 

recompartimentăm, să-l reapartamentăm și să-l utilizăm. 

 Iată! Am avut la începutul ședinței acesti sportivi de la CSM, care știți foarte 

bine că, de fiecare dată, cei care nu sunt din oraș, caută chirie în altă parte sau putem 

bineînțeles cu acordul dumneavoastră să-l punem la dispoziția tinerilor specialiști, care 

vor să înceapă o carieră în municipiul Focșani. Mă refer aici la profesori, doctori, 

ingineri ș.a.m.d. 

Dacă dumneavoastră considerați că nu este oportun acest schimb, ar trebui să ne 

gândim împreună la o altă soluție, ca să facem în așa fel încât, blocul respectiv să capete 

o nouă înfățișare, cel puțin. Vă mulțumesc!” 

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

Domnul consilier Bîrsan. Imediat. Doamna viceprimar, s-a înscris domnul consilier 

Bîrsan. După ce termină domnul Bîrsan, urmați dumneavoastră. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos, domnule președinte! 

Domnule Primar, în lumina colaborării noastre din această ședință, că nu vreau să 

intrăm în polemică și cu respect vă spun că nu sunt de acord cu ceea ce ați spus 

dumneavoastră. 

În primul rând, această clădire este o ruină. Este o clădire veche, un plan 

arhitectural vechi, înapoiat. Vreau să vă spun că au băile pe holuri, camerele sunt foarte 

mici și arată deplorabil. O reabilitare a acestui bloc conform standardelor actuale de 

rezistență și de confort presupune o cheltuială foarte mare și din estimarea mea, ajunge 

chiar mai mult decât o construcție de la 0.  
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Eu nu văd oportun acest lucru. Acum, dumneavoastră aveți motivele 

dumneavoastră. Eu zic că... Din câte știu eu, se plătesc taxe pentru asemenea clădiri și 

avem și o hotărâre de Consiliu Local pentru acele clădiri neîngrijite,          c-un aspect 

care strică aspectul zonei. Pot fi majorate aceste taxe pe această clădire și până la 

intrarea în legalitate sau remedierea acestor aspecte neplăcute a acestor clădiri.  

Acest proiect a mai fost cred că,  dacă nu mă-nșel, este a patra  oară sau a cincea 

oară de când este pus pe ordinea de zi, chiar și din legislația trecută. Haideți să-i lăsăm 

să-și vadă de proprietatea lor și cu banii aceia noi să facem altceva și avem ce face 

destul în acest oraș. Dânșii să-și repare clădirea și să o aducă la starea..” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „La standarde.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Standardelor corespunzătoare de arhitectură 

din zonă și nu neapărat să-i scoatem noi din povestea asta oarecum dificilă pe care o 

au, că nu este datoria noastră. 

Dacă vor să-l vândă, să-l vândă altora, să-l reabiliteze sau să-l demoleze. Poate 

sunt diferite posibilități ca acest lucru să se rezolve chiar foarte bine. Nu neapărat să 

facem noi un schimb, care mie mi se pare total dezavantajos și-n detrimentul 

focșănenilor. Deci, părerea mea este că acest schimb nu trebuie făcut. Mulțumesc!” 

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

domnule Bîrsan! Doamna viceprimar Dimitriu!” 

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

Exact cum am vorbit și ieri la Comisia de buget, voiam să adaug următorul lucru.  

Drept dovadă, colegul nostru primar Filimon de la Soveja  a găsit soluția pentru 

a revitaliza stațiunea prin a impozita cu 500% clădirile Sindicatului România SINRO, 

pentru a putea demara mai departe procedurile de reabilitare a acesteia. Cred că același 

lucru putem să-l facem și noi, Societatea Cooperativă Meșteșugărească să-și plătească 

pentru neîngrijirea acestui bloc un impozit de 500% . Nu este nimic ieșit din comun. 

Mai mult decât atât, domnul Primar spunea de compartimentare. În primul rând legea 

spune că odată vreme, dacă v-aduceți aminte,  aceste blocuri de nefamiliști aveau ca 

încăpere o suprafață de 8 mp. Exista la momentul acela să poți să stai în 8 mp, nu știu 

cum. Astăzi legea spune că nu mai puțin de 20 mp de persoană chiar și un nefamilist 

trebuie să aibă 20  mp puși la dispoziție. Și ce spuneți dumneavoastră exact cu 

compartimentarea, vreau să spun că-n detaliile tehnice din aceste raport pe care-l avem 

la mapă, spune așa că: 

Infrastructura este construită din beton armat și pereții structurali din beton 

armat monolit, deci nu știu cum ați putea dumneavoastră interveni să faceți    dintr-o 

cameră 2 sau 3. 

Deci haideți să vedem un pic și pe laturile tehnice, pentru că nu cred că mă pricep 

eu. Cred că cineva de specialitate poate să spună același lucru. Așadar, cred că soluția 

este impozitarea  cu 500% a acestei clădiri, până când dumnealor n-or să și-o mai poată 

permită și atunci Primăria n-are decât să intre să demoleze pentru că acum clar nu este 

proprietatea noastră. Mulțumesc frumos!” 

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

doamna viceprimar!  Dacă mai  sunt discuții   pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Întrucât nu mai sunt discuții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? 

Amendamentele.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu vă votați? V-ați propus acolo.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Bun. Atunci 

votăm amendamentul înainte de a... nu amendamentul, mă rog propunerile pentru 

Comisie, persoanele nominalizate.” 

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

„Și la sfârșit veți vota proiectul în întregime.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Păi nu, am făcut 

propunerile pentru Comisie, nu?” 

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

„Eu știu. Și dacă trece... procedural nu este corect. Dacă doriți, faceți vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Am făcut 

doamna Secretar General. Am nominalizat persoanele, nu? Care fac parte. Supunem la 

vot Comisia, nu? Articolul cât este? Dacă aveți dumneavoastră în față acolo? Ca să fac 

eu amendamentul.  

Nu. Nu. Este proiectul nr. 23, art...da.  

Amendament: eliminarea art. 4. 

Supun la vot amendamentul.  Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Se 

abține cineva?  

Deci cu 12 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, 

Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria,  Bîrsan Costel,  

Drumea Alina Ramona și Răduță Nicolae și 8 abțineri din partea doamnelor și 

domnilor consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, 

Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  Nistoroiu Alexandru și Balaban Elena Luminița, 

amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Dacă se abține 

cineva? Este cineva împotrivă? Deci cu 13 voturi ...mă scuzați, domnul Șelaru! Cu 13 

voturi pentru.... 

Da, domnul Primar. Stați să derulăm, să încheiem. 

Deci cu 13 voturi pentru și 7 abțineri proiectul a fost aprobat.  

Da, vă rog domnul Primar. N-a fost aprobat. Nu. Am greșit. N-a fost aprobat. 

Scuze! În regulă.  

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

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

Alexandru, Balaban Elena Luminița și 13 abțineri din partea doamnelor și domnilor 

consilieri:  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-

Maria,  Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona, Răduță Nicolae și Șelaru Aurel,  

proiectul numărul 23 nu a fost aprobat.  

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

președinte, dacă-mi permiteți?” 

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

Primar. Poftiți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „2 

chestiuni. Pe de o parte știm foarte bine de acea prevedere a Codului fiscal prin care 

avem posibilitatea și ați avut foarte multe proiecte de hotărâre pe care le-ați aprobat cu 
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privire la creșterea impozitelor punctuale la cei care sunt proprietari și nu greșesc 

terenurile sau clădirile în municipiul Focșani.  

Am avut și noi foarte multe situații în acest sens și doamna viceprimar, 

transmiteți-i colegului meu, în primul rând că este primar, al dumneavoastră este de 

partid, transmiteți-i că este într-o mare eroare dacă a impozitat, a supraimpozitat cu 

500% clădirile sindicatelor.  

De anul trecut, aceste clădiri sunt scutite de impozit. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Da, mulțumim, 

domnule Primar! În continuare vă propun să trecem la proiectul nr. 24.  

Îmi dați voie domnule Nițu să continuăm? Vreți să stăm până diseară? Nu? Poate 

cine știe vă... Vă rog! Mulțumesc frumos!” 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea 

prin licitație publică a imobilului situat în Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 5, 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnule Primar!” 

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

amendament de făcut. În urma adresei nr. 4186/16.02.2022 a Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală a Administrației Județene  a Finanțelor Publice Vrancea privind 

desemnarea reprezentanților în vederea constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor 

înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub nr. 17872/21.02.2022, art. 6 se 

modifică și va avea următorul conținut: 

Stabilirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea vânzării prin 

licitație publică a imobilului care va avea următoarea componență: 

2 consilieri locali ce vor fi aleși prin vot secret, membri; 

2 consilieri locali ce vor fi aleși prin vot secret, membri supleanți. 

Doamna Matei Marina, consilier superior în cadrul Serviciului Sinteză și 

Asistența elaborării și execuției bugetelor locale, Direcția Generală  Regională a  

Finanțelor Publice Galați, Administrația  Județeană  a Finanțelor Publice Vrancea 

membru. 

 Doamna Gâsculescu Elena, consilier superior în cadrul Serviciului Sinteză și 

Asistența elaborării și execuției bugetelor locale, Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Galați, Administrația Județeană a Finațelor Publice Vrancea - 

membru supleant, domnul Alexandru Iulian șef birou urmărire, încasare și executare 

silită al Primăriei municipiului Focșani - membru, doamna Maleș Emilia inspector 

compartiment constatare impunere în cadrul serviciului de impozite și taxe locale al 

Primăriei municipiului Focșani - membru supleant, doamna Amăriuței Oana-Andreea 

șef serviciu administrarea domeniului public și privat, publicitate al Primăriei 

municipiului Focșani - membru. Mulțumesc!”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Și noi mulțumim domnul 

primar. PNL-USR pentru comisie propune pe domnul consilier Macovei și 

subsemnatul ca membri și supleanți domnul consilier Gheoca și domnul consilier 

Răduță. Grupul PSD, vă rog!” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mulțumim frumos, vă urăm succes.” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim domnul 

consilier, supunem la vot componența comisiei.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Nu, votăm amendamentul.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, amendamentul. Cine 

este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Cu 20 de voturi pentru 

amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Nu, mă scuzați domnul consilier notăm, facem buletinele de vot.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, scuze, m-am grăbit, îmi 

cer scuze, ok. Atunci trecem la proiectul numărul 25 de pe ordinea de zi.” 

 

Se prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 4,6321 ha 

teren pășune situată pe teritoriul administrativ al localităților Bolotești și Golești 

care aparțin domeniului public al municipiului Focșani începând cu anul 2022, pe 

o perioadă de 7 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„La fel, nominalizare doi consilieri membri și supleanți.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, la fel ca și la proiectul 

numărul 24, deci domnul consilier Macovei și subsemnatul membrii, domnul consilier 

Gheoca și domnul consilier Răduță supleanți. Faceți-l dumneavoastră...da acuma 

votăm...nu defapt se votează secret iarăși..” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte dacă-mi dați cuvântul 

am și eu de făcut un amendament.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog domnul consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Scuzați-mă am greșit proiectul, îmi retrag 

cuvântul, mă uitam aiurea, mulțumesc și mă scuzați.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Deci e proiectul 25 domnul 

Bîrsan, n-ați greșit, n-ați greșit, e 25, vă rog.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, n-am greșit, în cazul ăsta n-am greșit. 

Cineva mi-a suflat că suntem încă la 24 dar...deci la proiectul 25 aș dori să fac un 

amendament în sensul că suma de pornire la această licitație pentru un hectar/an să fie 

de 500 de lei. Având în vedere că pentru un hectar de pășune se plătește de către Apia 

o subvenție de aproape 200 de euro consider că 500 de lei chirie nu cred că e o sumă 

foarte mare. Mulțumesc, acesta este amendamentul meu.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog domnul Nedelcu, vă 

rog, vreți să faceți un amendament și dumneavoastră spuneți-mi, facem discuții sterile 

și inutile pe marginea propunerii..” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu știu că vă e frică să vorbesc domnule 

președinte de ședință, observ asta din vocea dumneavoastră, eu aș vrea să vorbesc puțin 

cu domnul consilier Bîrsan..” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Foarte bine, sunteți un 

consilier la al nu știu câtelea mandat, îmi cer scuze că vă întrerup,  regulamentul    nu-

mi permite discuțiile cu colegii.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Bunul simț în schimb lipsește cu 

desăvârșire...păi să discut puțin amendamentul domnului consilier, corect? Deci vă rog 

frumos vedeți-vă de treaba dumneavoastră acolo și ar fi bine să învățați totuși ca și 

președinte de ședință aveți foarte multe îndatoriri dar deocamdată trecem mai departe.  

Domnule consilier nu e rău nici 500, nici 600, nici 200 dar va fi o licitație, s-ar 

putea să fie la 500, s-ar putea să...de ce să-i impovărăm noi pe oamenii ăștia mai mult 

decât se poate. Da, e adevărat că vor primi 200 de euro, bun 200 de euro sunt 1000 de 

lei, nu? Dar acolo trebuie să însămânțezi zona aceea, trebuie să intervim cumva și 

mecanizat, sunt niște cheltuieli, dacă e numai iarbă grasă acolo și toate astea ar fi 

minunat dar nu e așa. Lăsați-i pe oameni să se bată în prețuri și vedem unde ajung 

pentru că ați văzut că la celelalte licitații de anul trecut am impresia, au fost..s-au ridicat 

destul de mult, mult peste cât am discutat atunci, singuri, ce rost are să pornească deja 

de la o chestie să.. nu o fi ok, adică lăsăm de la 300 de lei sau 290 de lei credeți 

dumneavoastră că va rămâne la prețul ăsta? Eu nu cred. Poate că aveți alte informații 

dar și omul acela de ce să-l împovărăm, de ce să nu respire, de ce să nu-l lăsăm să 

respire? De ce trebuie să-l înglobăm în alte datorii, de unde știm noi cum va fi? Mai 

ales că acum vedeți cu vecinii noștri nu prea e în regulă, de unde știți ce va fi, trebuie 

să-i băgăm, să le punem junghiul pe gât degeaba gratuit. Domnule consilier asta este 

părerea mea, dacă dumneavoastră considerați că trebuie să-i subjugăm pe oameni 

numai că știți dumneavoastră că o să fie așa ceva sau mă rog, asta e, îmi pare rău.”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Numai un pic domnule Nițu, 

aș vrea să adaug și eu ceva dacă domnul Nedelcu a terminat. Da mulțumim domnul 

Nedelcu, vreau să vă anunț că ceea ce ați afirmat dumneavoastră nu este conform cu 

realitatea..” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „A crescut prețul la benzină, la motorină, la 

toate astea, ne mai dăm în cap și cu asta..” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Eu împreună cu domnul 

Bîrsan am făcut parte din comisia de licitație anul trecut, prețul de adjudecare a fost ca 

prețul de pornire, au fost doar două persoane care au participat și nu vreau să fac mai 

multe comentarii așa că ceea ce afirmați dumneavoastră nu este conform cu realitatea, 

da mulțumesc, domnul Nițu vă rog frumos.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte aș vrea să vă zic că 

dumneavoastră sunteți președinte de ședință al tuturor consilierilor, da, ca să rețineți 

problema asta. A doua chestiune este că țin minte..e licitație,da..țin minte că acum 

câțiva ani de zile tot așa pentru pășunat s-a pornit de la 90 de lei parcă așa și nu s-a 

ajuns la nicio cifră. Eu zic așa cum spunea și colegul meu haideți să-i lăsăm, nu..ei fac 

și alte lucrări acolo care sunt obligatorii și verificate aceste lucrări care trebuiesc făcute 

și cred că și așa numărul animalelor nu prea sunt foarte..deci trebuie să-i lăsăm pe 

oameni să se dezvolte și să-și facă treaba. M-aș bucura să fie mulți care să liciteze 

această pășune. Mulțumesc!” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog!” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideți să nu mai întindem cum se spune 

pelteaua, să ținem oamenii în loc. Domnilor cine știe ce înseamnă o pășune și mai ales 
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creșterea animalelor pe aceste pășuni știe despre ce e vorba. Cei care nu știu vă spun 

eu, e o afacere. Deci să nu-mi spuneți dumneavoastră mie că ați văzut crescători de 

ovine săraci. Deci eu vă spun, nu le dăm în cap domnul Nedelcu.  

Deci primăria are în proprietate această pășune, noi suntem în slujba cetățeanului 

și a Primăriei, da dacă aveți oi și aveți dumneavoastră interes, nu știu nu cunosc, 

bănuiesc că nu, vă ocupați cu altceva bănuiesc. Problema este în felul următor, și repet, 

discuțiile astea au fost și în legislatura trecută și vă spuneam atunci dacă vă aduceți 

aminte pentru pășunea de la Mîndrești de exemplu care are 100 și ceva de hectare se 

încasa de la APIA 60 de mii de euro, păi scuzați-mă cineva nici nu mai trebuie să se 

ocupe de animale doar spune că a închiriat pășunea, a luat subvenția și este într-un 

mare profit, despre ce vorbim, nu înțeleg, știți cât este kilogramul de brânză, știți cât 

este kilogramul de carne de miel? Domnilor nu mai  jeliți, nu știu pe cine jeliți 

dumneavoastră că cei care merg la licitație știu foarte bine ce înseamnă asta și sunt 

întotdeauna pe profit, da, îmi mențin domnule președinte amendamentul.”  

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „De aia se cheamă că sunt afaceriști 

domnule Bîrsan, dar acum noi ridicând prețul e posibil ca și prețul brânzei, și cărnii de 

miel și a altor produse să fie mai scump. Dar știți ce nu-mi place mie, oricine dorește 

să-și facă o afacere se găsesc mulți alții care să dea în cap. Eu nu  vreau să revin la un 

proiect care a fost retras și care nu a convenit, care deranjau mai multe afaceri și sunt 

de acord..și mă bucur că a fost retras acel proiect, deci nu vreau să revin la chestia asta 

să facem discuția asta dar hai să nu dăm în cap unora care vor să facă niște afaceri doar 

de dragul ca aia e afacere, păi e afacere normal, dar la trei dimineața nu vă treziți 

dumneavoastră...” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Să înțeleg că dumneavoastră 

domnul Nedelcu pledați în defavoarea Primăriei și a veniturilor care...” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu, eu pledez pentru oameni 

dumneavoastră nu aveți cum să știți sunteți bugetar nu știți ce înseamnă afacere, habar 

n-aveți...” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Așa este, însă Primăria 

municipiului Focșani ca să funcționeze și ca să se dezvolte acest oraș are nevoie de 

fonduri.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu sunt convins că dacă v-ar fi dat cineva 

2000 de hectare  de pădure acum era pajiște, era imaș, vă mulțumesc!” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu deja...eu 

nu vă mulțumesc oricum deja ați ieșit în decor, vă rog frumos să vorbiți la subiect și 

da, mă rog, cred că e inutil să încerc să vă conving..da vă rog, mulțumesc tuturor pentru 

comentariile mai puțin la subiect chiar dacă asta e situația, așa sunt oamenii cu care 

interacționăm.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „..Vă rog să nu mai divagați și să trecem la  

vot..lăsați că vă încurcați și în limba română, stați liniștit acolo, vedeți-vă de treabă... 

care e pentru, împotrivă și abțineri, atât trebuie să spuneți dumneavoastră.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu..” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vă dau un sfat prietenesc, nu vă mai faceți 

de râs.”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dați-vă sfaturi 

dumneavoastră colegilor dumneavoastră, domnul Nițu, vă rog frumos, adică v-am 
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rugat să nu divagăm, să mergem...domnul primar a insistat pe tema..da, deci supun la 

vot proiectul nr. 25, amendamentul. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva 

împotrivă? 

 Cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian și 8 voturi „abținere” din partea doamnelor și domnilor 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

amendamentul a fost aprobat. 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Încă o dată vedeți că habar n-aveți, 

concentrați-vă pe lucrurile la care trebuie să le faceți dumneavoastră, nu intrați în 

polemici cu noi, am atras atenția că ați văzut...” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Nedelcu lăsați să conducă 

ședința...” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da domnul Nedelcu 

mulțumim sunteți un exemplu de urmat. Deci supun la vot proiectul în integralitatea 

lui. Cine este pentru?” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Nu, avem comisie.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, scuze, scuze. Deci 

proiectul nr. 26.” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„V-am anunțat ieri în ședința de buget, în comisie.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da deci bun, comisia la 25. 

2 membri și 2 supleanți doamna secretar, nu? 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„I-ați spus deja, i-am notat, facem buletinele de vot, la sfârșit votăm.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, ok, m-a perturbat 

domnul Nedelcu. Da, bine, atunci trecem la proiectul nr. 26. 

 

Se prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea de către Consiliul local al Municipiului Focșani a doi consilieri locali 

pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Municipiului Focșani pentru activitatea 

desfășurată în anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „PNL-USR propune pe 

domnul consilier Bîrsan și doamna viceprimar Dimitriu. Grupul PSD?” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnilor dar eu știu că nu mai e PNL-USR, eu 

știu că e PNL-PSD domnul, habar n-aveți, mai luați întrebări de la București domnul.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, vă rog, domnul lider de 

grup de la PSD.” 
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 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da domnilor colegi cunoaștem atitudinea 

dumneavoastră așa că vă lăsăm să munciți, vă lăsăm să..chipurile să căpătați capital 

electoral cu toate că nu știu dar vă susținem în continuare, dați-i drumul.”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim domnul 

consilier. Proiectul nr. 27.” 

 

Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 2 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru Grădinița nr. 2 grupul PNL-

USR propune ca domnul Costea Ionel să fie în comisie și supleant domnul Bîrsan 

Costel. Mulțumesc!” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul Partidului Social Democrat precum 

am spus și acum câteva luni în urmă nu se cade să fim noi cei care judecăm niște cadre 

didactice și dacă dintre colegii mei care sunt cadre didactice doresc să...doriți să vă 

punem pe listă? Da, bun, atunci domnul Mocanu Georgian și domnul Șelaru, doamna 

Balan, dorește cineva? A deci nu doriți. Rămânem cu domnul Mocanu Georgian și ne 

convine supleant pe domnul Costel Bîrsan.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim, proiectul nr. 

28.” 

 

Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 13 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier, 

propuneri.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune la 

Grădinița nr. 13 pe domnul Zîrnă Cristian și ca supleant pe doamna Tătaru Alexandra. 

Mulțumesc!” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc. Grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu putem concura cu domnul Zîrnă, ne 

cerem scuze, grupul  Partidului Social Democrat se retrage din această fanfaronadă ca 

să-i spun așa, ne pare sincer rău, domnule Zîrnă vă urez succes, noi nu, noi nu putem 

să ne asociem cu dumneavoastră.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Are experință domnule a avut vreo 5 consilii 

deci e specialist acum, trebuie să-și ia diplomă..” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul 

Nedelcu, domnul Nițu nu v-ați înscris la cuvânt. Proiectul nr. 29.” 

 

Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 16 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune la 

Grădinița nr. 16 pe consilierul Livia Marcu și ca supleant pe domnul Dumitru Victor.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna consilier Livia Marcu într-adevăr 

este o alegere corectă, o susținem, vă urăm succes, am o rugăminte însă, nu-l lăsați pe 

domnul supleant dacă dumneavoastră nu puteți, amânați, faceți cumva să fiți 

dumneavoastră acolo. ” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da mulțumim domnul 

Nedelcu, sunteți spiritual. Proiectul nr. 30.” 

 

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 17 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru Grădinița nr. 17 grupul PNL-

USR propune în comisie consilierul Marcu Livia și supleant domnul Răduță Nicu.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna profesor vă urez succes în 

continuare.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da mulțumim domnul 

Nedelcu. Proiectul nr. 31.” 

 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier.” 
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 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru Școala Generală Anghel 

Saligny grupul PNL-USR propune ca membru în comisie consilierul Marcu Livia și ca 

supleant pe domnul Gheoca Cornel, mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Salută și această numire, mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Și noi mulțumim. Proiectul 

nr. 32.” 

 

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier 

Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „La școala nr. 7 Adrian Păunescu 

grupul PNL-USR propune în comisie pe doamna Alexandra Tătaru și ca supleant pe 

domnul Costea Ionel.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim doamna 

consilier, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul Partidului Social Democrat și al 

Partidului Național Liberal este de acord cu această propunere a doamnei Alexandra   

Tătaru, îi urăm succes să fie bine ca să nu fie rău.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da propunerea este a 

doamnei Livia Marcu nu a doamnei Alexandra Tătaru. Propunerea  doamnei dacă tot.. 

deci proiectul nr. 33..” 

 

Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Școala Gimnazială 

„Duiliu Zamfirescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier 

Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune ca în 

comisie la Școala Duiliu Zamfirescu să fie doamna Dimitriu Ana-Maria iar ca supleant 

domnul Răduță Nicolae.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim doamna 

consilier, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Îi urăm succes doamnei consilier Dimitriu 

Ana-Maria.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, proiectul nr. 34.” 
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Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog, dacă sunt propuneri, 

vă rog doamna consilier Livia Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru Colegiul Național Alexandru 

Ioan Cuza grupul PNL-USR propune ca în comisie să fie doamna consilier PNL 

viceprimar  Dimitriu Ana-Maria și supleant domnul Macovei Liviu.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim doamna 

consilier, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Este o numire cu greutate de aceea suntem 

de acord cu această numire și urăm succes amândurora, nu contează cine ajunge acolo.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim domnul 

consilier, proiectul nr. 35.” 

 

Se prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dacă sunt propuneri, vă 

rog.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune la Colegiul 

Tehnic Valeriu D. Cotea pe domnul Răduță Nicolae și supleant domnul Bîrsan Costel.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mulțumim, este în regulă.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim și noi, 

proiectul nr. 36.” 

 

Se prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Colegiul 

Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune la Colegiul 

Traian Vuia pe doamna Tătaru Alexandra iar ca supleant doamna Dimitriu Ana.” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Le urăm succes.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim, proiectul nr. 

37.” 

 

Se prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Dacă sunt propuneri, vă rog 

doamna consilier Livia Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „La Colegiul Mihail Kogălniceanu 

grupul PNL-USR propune în comisie pe Livia Marcu și ca supleant domnul Macovei 

Liviu.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna 

consilier, grupul PSD?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Excelentă propunere.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Ne bucurăm, proiectul nr. 

38.” 

 

Se prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Național 

Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog propuneri, vă rog 

doamna consilier Livia Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru Colegiul Național Spiru Haret 

grupul PNL-USR propune ca în comisie să fie domnul consilier Bîrsan Costel iar ca 

supleant propunem pe doamna viceprimar Tătaru Alexandra.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, vă rog domnul 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul Partidului Social Democrat n-are 

nimic împotrivă.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, proiectul nr. 39 

de pe ordinea de zi.” 

 

Se prezintă punctul 39 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 
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interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Propuneri vă rog, doamna 

consilier Livia Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru Colegiul Tehnic Edmond 

Nicolau grupul PNL-USR are următoarele propuneri în comisie consilier PNL Livia 

Marcu, supleant doamna Dimitriu Ana-Maria.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul Partidului Social Democrat vă 

urează succes.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Proiectul nr. 40.” 

 

Se prezintă punctul 40 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și 

a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Propuneri vă rog.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune în comisie 

pe doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria iar ca supleant consilier Marcu Livia.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna 

consilier, domnul Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Este în regulă, felicitări.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, proiectul nr. 41.” 

 

Se prezintă punctul 41 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și 

a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Centrul de Excelență Vrancea, 

sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog doamna consilier.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune ca la 

Centrul de Excelență reprezentantul să fie domnul Dumitru Victor iar ca supleant 

consilierul Marcu Livia.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog domnul Nedelcu.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mă mână un gând să fiu răutăcios dar 

haideți să vă urez succes de data asta. Centrul de excelență este totuși centru de 

excelență. Doamna Marcu vă rog frumos...” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim, bine domnul 

Nedelcu. Să vă mai spun ceva.” 
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 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Comisia de numărare a voturilor, vă rog.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, comisia de numărare a 

voturilor, propuneri. Domnul Răduță din partea PNL-USR, domnul Răduță și domnul 

Zîrnă. PSD vă rog trebuie să desemnați și dumneavoastră pe cineva.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Noi o să-l desemnăm pe domnul 

Gheoca.suntem în alianță așa că asta e viața. Mulțumim.” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Domnul Nedelcu eu v-am văzut de când 

ați venit că sunteți cam nevorbit și..am înțeles dar nu trebuie să mă propuneți 

dumneavoastră, colegii au făcut o propunere și probabil că o să mai facă una, vă 

mulțumesc!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „..vă pune numai la rezervă și de aia zice colegul 

meu..” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, ok, haideți vă rog 

domnule Nedelcu hotărâți-vă, puneți un om.”  

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Gheoca nu e om?” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „La dumneavoastră PSD-ul 

propuneți-vă oamenii din grupul vostru.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu avem membri, serios n-are niciun rost 

cu ce ..faceți-vă treaba în continuare să fie bine, puneți-vă.. domnul președinte mai 

puneți dumneavoastră, desemnați pe altcineva.” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Eu îl propun pe domnul Radu Nițu.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Puneți-vă oamenii dumneavoastră domnule. O 

propun pe doamna Drumea ca să o mai vedem în sală, să rămână mai mult, eu 

mulțumesc frumos.” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Domnul Nițu eu v-am propus în comisia 

de numărare, nu v-am dat dreptul la cuvânt.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, bine, deci în condițiile 

în care grupul PSD nu propune pe nimeni mă văd nevoit să mai desemnăm noi un..păi 

sunt trei..domnul Costea ce părere aveți?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru cetățenii municipiului Focșani și 

având în vedere că de data asta ați desemnat oameni care știu despre ce este vorba vă 

mulțumim și vă felicităm domnule Costea.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim, supun la vot 

cele trei nominalizări pentru comisia de numărare. Cine este pentru? Domnul Șelaru 

n-am văzut, sunteți pentru sau împotrivă? Da, da, da, mă gândeam că ați ridicat doar 

așa de la șold. Se abține cineva? Da doua abțineri. Este cineva împotrivă? 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„18 pentru, 2 abțineri.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „ 

Cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 2 voturi „abținere” din 
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partea doamnelor și domnilor consilieri, Şelaru Aurel și Nistoroiu Alexandru, 

propunerile au fost aprobate pentru comisia de numărare a voturilor. 

Da domnul primar, vă rog!” 

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

rugăminte aș fi avut la viitori membri în aceste comisii de examinare să țină cont că 

acești directori au și calitatea de ordonatori terțiari de credite și trebuie să aibă abilități 

în a cunoaște cât de cât procedurile legale cu privire la utilizarea fondurilor publice și 

a fundamentării anumitor achiziții, bugete de venituri, de cheltuieli, mai ales când e 

vorba de sumele pe care noi le alocăm de la bugetul local și pe care ar trebui să le 

cheltuie cu foarte multă chibzuință și într-un mod judicios,  mulțumesc!” 

 Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Domnul președinte..” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Vă rog, vă rog doamna..” 

 Doamna consilier Tătaru Alexandra: „.. aș vrea să-l completez pe domnul 

primar, într-adevăr este nevoie ca acești ordonatori de credite să știe toate procedurile, 

însă dacă președintele de comisie ne permite să adresăm mai mult de două întrebări, 

atunci putem să mergem cu întrebările până acolo dar dacă nu avem voie decât două 

întrebări pentru că sunt președinți și președinți, unii sunt mai deschiși, mai toleranți și 

permit mai multe întrebări, alții sunt  mai rigizi, așa că dacă putem să facem asta 

desigur cu mare drag.” 

 Domnul consilier Șelaru Aurel: „Respectați Ordinul Ministrului și 

metodologia, mulțumesc.” 

 Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Metodologia este doar sugestivă, asta 

nu înseamnă că eu în calitate de membru al comisiei trebuie să mă limitez strict la două 

întrebări, dacă dumneavoastră considerați că un manager de școală sau de grădiniță sau 

de liceu trebuie să răspundă strict la două întrebări și acelea știm noi cum, nu cred că 

este relevant într-un concurs de acest gen.”  

 Domnul consilier Șelaru Aurel: „Eu v-am spus ce trebuie respectat, nu 

altceva.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Domnul Șelaru vă rog 

frumos dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt ca să terminăm în bune...da, doamna consilier 

Livia Marcu mai vrea să mai adauge ceva, vă rog!”  

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Aș vrea să răspund domnului primar 

pentru că este a doua oară când face asemenea observații, îi recomand să citească 

procedura și metodologia, amintesc că toți consilierii locali menționați fac parte din 

consilii de administrație ale școlii și au fost prezenți în ședinte.  

Recomand ca și reprezentanții primarului să facă același efort și să participe la 

ședințele de consiliu de administrație, să capete experiență, pe de o parte aș dori să 

avem mai mult respect pentru candidații care au trecut de o probă scrisă și care au 

dovedit că au parcurs bibliografia dată de Minister. Dumnealor se subordonează 

Inspectoratului Școlar în mod direct și implicit Ministerului Educației. Rolul nostru 

este să-i ajutăm, să-i consiliem și să înțelegem problemele școlii astfel încât să aibă 

rezultate și mai bune prin colaborarea cu întreaga comunitate. Vă mulțumesc!”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim doamna 

consilier.! 

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

consilier, dacă îmi permiteți.” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, domnul primar.” 

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

foarte bine și metodologia, cunosc foarte bine și ce rol au, dar în calitate de ordonator 

terțiar de credite dumnealor angajează anumite cheltuieli finanțate din buget, din 

fonduri publice. Dacă nu cunosc aceste, și am avut câteva exemple, nu vreau acum să 

fac o generalizare și nu vreau să impietez cu nimic imaginea și profesionalismul 

viitorilor directori sau actualilor directori dar eu cred că atunci când există posibilitatea 

de a face o selecție mai ales dacă sunt mai mulți candidați care au trecut de proba scrisă, 

e bine să puneți în balanță și acest aspect, că de fapt și de drept rolul dumneavoastră 

nu este de a îi consilia pe ei, rolul dumnealor este să știe legea, pentru că atunci când 

angajează și ordonanțează la plată anumite cheltuieli trebuie să o facă în cunoștință de 

cauză. Da, noi suntem aici întotdeauna, toți colegii din aparatul de specialitate al 

primarului au fost alături de domnii directori ai tuturor unităților de învățământ și au 

dat cele mai bune sfaturi atunci când au fost întrebați cu  privire la respectarea 

legislației atât pe partea de contabilitate, cât și pe partea de investiții și pe tot ce 

înseamnă administrarea clădirilor care aparțin municipiului Focșani, chiar dacă sunt în 

administrarea unităților de învățământ. Mulțumesc.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Vă reamintesc că există și posturi de 

administrator financiar în orice școală, mulțumesc!” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim! Trecem la 

secțiunea a doua...a nu, proiectele în suplimentarea ordinii de zi. Vă rog, da..mulțumesc 

domnule Nedelcu.  

Deci proiectul nr. 42: proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Iorga Marius-Eusebiu; 

 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 mp 

situat în Focșani, str.Emil Racoviță nr.2, județul Vrancea, ....domnule Nițu îmi dați 

voie să continui, vă rog...atâta timp cât vorbiți  peste mine în timp ce eu...” 

 

Se prezintă punctul 43 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 

mp situat în Focșani, str.Emil Racoviță nr.2, județul Vrancea, T30, P1756 înscris 

în CF70004, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna 

Leancă Anca-Ionelia; 

 

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

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

pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?  

Cu 20 de voturi din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolaepentru proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 37 
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Bun revenim la proiectul nr. 42 și supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine 

este pentru? Toată lumea este pentru.  

Cu 20 de voturi din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Șelaru Aurel,  Ungureanu Daniel,  

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru 

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

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona și 

Răduță Nicolae pentru proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 38 

 

Trecem la secțiunea a doua punctul nr. 1, adresa Direcției de Asistență Socială 

Focșani nr. 1552/31.01.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

10421/01.02.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de 

persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna ianuarie 2022; 

Și secțiunea a III – diverse, domnul Nedelcu vă dau cuvântul. Vă rog, vă rog 

domnul Bîrsan.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte, la secțiunea 

diverse, la secțiunea a III – a am de făcut niște observații domnule primar, am primit 

..să nu zic observații, telefoane că mă sună cetățenii, e un subiect destul de 

controversat, este vorba de cei care plătesc impozit pe zone de locuit, zona 2 este ..B, 

scuzați-mă, zona B este cuprinsă până pe centura municipiului Focșani, având în 

vedere bulevardul Brăilei, da? Zona A este pe centura municipiului Focșani și e 

ceva..poftiți? Dacă ziceți dumneavoastră.  

Problema care se pune de ce a fost făcută asemenea clasificare având în vedere 

că acolo sunt mulți agenți economici și plătesc taxe ca pe zona A. Eu știu că zona A, 

zonele radiază din centru către exterior, mi se pare...stați un pic, mi se pare o, hai să nu 

zicem o discriminare dar o lipsă de atenție să spun, centura are zona A, bulevardul 

Brăilei are zona B, bulevardul Brăilei unde este Kauflandul, unde sunt câteva spații 

comerciale și așa mai departe, zona B și pe centură zona A. Puteți să ne dați o 

motivație.” 

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

Hotărâre de consiliu local, am rugat-o pe doamna Oana Amăriuței ... zonificarea se 

face în funcție de utilități și în funcție de anumite criterii. În primul rând dacă există 

apa, canalizare, asfalt, spațiu comercial, sunt foarte multe criterii care duc la zonificare, 

nu înseamnă că zona A e zona centrală și pe urmă periferie și e zona B..” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „...nu ne-am înțeles, deci bulevardul Brăilei, 

până la rondul de la intersecția cu centura Focșaniului are zona B și centura are zona 

A, păi utilități au toți, mai puțin zona A pe centură unde n-au nici canalizare, n-au nici 

iluminat public măcar.” 

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

uitați care sunt criteriile: Vad comercial zona 1,2,3 și aici se dă un punctaj, 4 puncte 

pentru 1, 2 puncte pentru categoria a doua și categoria a treia 0 puncte.  

Starea drumului asfalt pavat bolovani de drum nemodernizat, la fel 4 puncte , 2 

puncte, 0 puncte. 

Utilități apă – 2 puncte, canalizare – 2 puncte, gaze – 2 puncte, total punctaj. Și 

în funcție de puntajul respectiv dacă zona respectivă are un punctaj între 14 și 20 puncte 
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e zona A, dacă este între 0 și 8 puncte e zona B, între 6 și 4 puncte e zona C și între 2 

și 0 puncte e zona D.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar..” 

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

comercial este foarte important.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Stați un piculeț...” 

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

comercial primează.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul  primar centura nu este vad 

comercial, acolo sunt..au sediul diferite societăți comerciale și diferența dintre zona B 

pe care o spuneți dumneavoastră acum și zona A, aceea la centură, mi se pare total în 

defavoarea celor de pe centură, ar trebui să aibă... ” 

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

dar atunci revenirea asupra hotărârii... hotărârea de consiliu.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideţi să facem un proiect de hotărâre 

pentru că nu e pe un principiu corect, nediscriminatoriu.” 

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

hotărâre de consiliu local, numărul 516 din 2016, ce a mai fost modificată prin 

hotărârea 28 din 26 ianuarie 2017. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar, ştiu că există asemenea 

hotărâre, dar hai să le punem pe un făgaş normal, corect şi echitabil pentru toată 

lumea.” 

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

niciun fel de problemă, venim, analizăm, propuneţi, modificăm şi.... ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Am înţeles, mulţumesc frumos domnul 

primar. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc, domnul 

consilier Bîrsan.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Şi eu vreau să fac o completare aici, 

avem adrese din partea agenţilor economici care au terenuri şi societăţi pe E 85, pe 

partea stângă Focşani-Bucureşti şi care nu au acces nici la apă, nici la canal, nici la 

gaze, nici la curent electric şi cu toate acestea noi le răspundem că sunt în zona A şi 

trebuie să plătească impozit ca atare. Mai mult de atât ni se răspunde din partea unor 

funcţionari, din păcate, că domnule au acces la utilităţi. Cum? Forând pe sub şosea şi 

vă spun din proprie experienţă că şi soţul meu atunci când a avut acolo teren, a forat 

pe sub şosea, bineînţeles cu autorizaţie şi a plătit o grămadă de bani această forare şi 

nu este corect pentru că...poftiţi? ” 

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

viceprimar coordonaţi, aveţi în coordonare Serviciul Impozite şi Taxe.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru:„Da şi am propus acest aspect...da...” 

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

discutaţi punctual, au fost şi situaţii în care într-adevăr încadrarea a fost greşită, s-a 

mers pe teren, s-a făcut constatare şi în funcţie de constatarea de la faţa locului s-a 

modificat încadrarea.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Păi constatarea cum se face 

domnule? Că ai acces dar pe partea cealaltă. Asta este constatare? 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „În zonă 

dacă există reţea de apă, canalizare nu putem să ....” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Păi, reţeaua este pe partea cealaltă, 

nu înţelegeţi? 

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

cum adică? Facem reţea şi pe o parte şi pe alta?” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Păi, de ce? Compania CUP apă şi 

canal de ce nu face reţeua corespunzător şi pe partea cealaltă dacă tot... ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Stimaţi colegi se pune problema că nu au 

asemenea utilităţi şi se încasează banii, asta-i problema. ” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Păi şi cum asiguri această 

branşare?” 

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

înţeleg că toţi cei care au spaţii comerciale...” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Deci individul respectiv pe partea 

stângă trebuie să se branşeze pe partea cealaltă în regie proprie. ” 

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

înţeles despre ce este vorba, eu nu cred că pe Calea Munteniei şi pe Calea Moldovei 

există vreo clădire care funcţionează cu generator de curent electric, toţi au racord la 

reţeaua de energie electrică, toţi pot avea racord şi la gaze şi la utilităţi, altfel n-ar putea 

funcţiona nici Carrefour, nici nimic acolo. Da, adică despre ce vorbim? Bun, dacă aveţi 

câteva sesizări punctuale mergem pe teren le verificăm împreună cu colegii de la 

impozite şi taxe şi de la patrimoniu şi stabilim o altă zonificare, dacă se impune o altă 

zonificare. Au fost şi situaţii în care da, într-adevăr pe anumite fundături care 

aparţineau unor străzi cu toate utilităţile, pe fundătura respectivă nu existau utilităţi, 

dau un exemplu  nu exista canalizare sau nu exista apă, ceva de genul, dar fiind pe 

strada...s-au uitat colegii, probabil s-au uitat...strada, nu ştiu...1 Decembrie şi există 

undeva o fundătură unde nu există canalizare, dau un exemplu, sau pe strada Lunei, 

Sahia pe acolo, la fel, acum s-au făcut, da. Dar asta vreau să vă spun punctual când 

sunt cereri de genul acesta vă rog mergem pe teren le verificăm şi nu este niciun fel de 

problemă dar nu putem impune celor de la CUP Salubritate când pe nicio stradă nu 

există reţea de canalizare şi de apă pe ambele părţi, se fac branşamente punctuale în 

reţeaua principală, asta e peste tot.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar s-a dus un pic discuţia pe alt 

făgaş care nu e cel care trebuia. Problema a fost spusă de doamna viceprimar, că pe 

partea stângă nu există o reţea de distribuţie, branşamentul se face pe sub traversare 

din partea cealaltă şi a fost făcut de fiecare beneficiar pe cheltuiala lui. Problema este 

diferenţa dintre taxare, zona A pe centură, zona B înspre interiorul Focşaniului, când 

hai să admitem că cele două zone au aceleaşi utilităţi. Tot este, să spun incorect, o 

clasificare diferită la aceleaşi utilităţi dar dacă dumneavoastră aveţi disponibilitatea să 

mergem şi să corectăm problema asta, este interesul cetăţenilor vorba domnului 

Nedelcu. Da, în fine mulţumesc.” 

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

de vadul comercial, e vorba de vadul comercial. Nu uitaţi că în viitorul apropiat centura 

nu va mai fi centură, va fi bulevard.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Probabil un bulevard, am luat în calcul...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „O dată ce 

vom construi trotuare cu piste de biciclete, cu sistem de iluminat public, cu sistem de 

drenare a apelor pluviale şi aşa mai departe, acolo cu staţii de autobuz, cu reţea de 

transport în comun cred că...e ok.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar rezumând în esenţă, 

problema este să nu existe discriminare între cetăţeni sau între firme având în vedere 

aceleaşi condiţii. Mulţumesc frumos! ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul consilier Costea, vă 

rog.  ” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Domnule primar, doamna secretar, stimaţi 

colegi vreau să fac un anunţ, da? Îmi daţi voie? Mă ascultaţi? Vreau să vă anunţ că, 

conform mandatului AGA la Administraţia Pieţelor SA... încă nu, au sperat unii, am 

depus raportul semestrial pentru prima dată în ultimii ani, câţi ani? 20 de ani, da? 

Niciun mandatar AGA nu a făcut aşa ceva, este înregistrat, dacă doriţi vi-l pun la 

dispoziţie, o să o rog pe doamna Dăscălescu să-l publice pe site.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Felicitări, vă urez încă o dată „ La mulţi 

ani! ” şi felicitări pentru acest raport plin de substanţă.” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Mulţumesc! Dacă doriţi vi-l înmânez. Da, vă 

mulţumesc!” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Şelaru:  „Şi eu am o intervenţie, o intervenţie scurtă, 

până la acel proiect pe fonduri europene privind centura de ocolire a Focşaniului 

haideţi să ne gândim serios la următoarele lucruri, avem treceri de pietoni care 

reprezintă un adevărat pericol, sunt treceri ale morţii. După ce a înserat, pe treceri de 

pietoni, cu excepţia celor de la DEDEMAN şi strada Brăilei nu se mai poate trece, nu 

se mai opreşte nimeni, haideţi să găsim o soluţie până la acel proiect pe care domnul 

primar l-a expus un pic mai devreme. De asemenea haideţi să mai găsim o soluţie cu 

acel giratoriu de la Carrefour, aţi văzut? Este praf, centura de ocolire a Focşaniului este 

la...unde? A fost preluată de către municipalitate, aşa cum a fost creat acel giratoriu 

pentru Carrefour haideţi să găsim o soluţie, împreună cu dumnealor să facem o cale de 

acces normală şi mai sunt câteva porţiuni, unde la fel centura este făcută praf, nu se 

poate circula. Mulţumesc tare frumos!” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumim şi noi. ” 

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

consilier iarăşi sunteţi pe lângă subiect, total pe lângă subiect, în primăvara aceasta 

vom începe lucrările pe tot ce înseamnă centură, suntem cu proiectul, nu peste ani, 

avem termen de execuţie acolo şi suntem în perioada de execuţie, aşteptăm să vină 15 

martie să putem da ordinul de începere, unu la mână, doi la mână, nu putem interveni 

pe carosabil până când nu termină lucrările acestea adiacente de pe troture şi pe rigolele 

de preluare a apelor pluviale, pentru că ar fi să facem munca în zadar. Ştim foarte bine 

aceste probleme care sunt pe centură, ştim foarte bine ce trebuie să facem, vă aşteptăm 

cu propuneri şi puteţi veni oricând, biroul meu este deschis pentru toată lumea să 

discutăm concret nişte lucruri, nu să ne aflăm vorbind aici că ne aude cineva, că dacă 

vă ia ăia de la APP, să mergeţi sănătoşi la APP, nu mă interesează, mergeţi după Iorga. 

Dar nu mai contează chestiunea asta, vă spun altceva, ştiu foarte bine şi mai mult decât 
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atât am fost şi sancţionaţi de Poliţia Rutieră, Serviciul de Poliţie Rutieră pentru faptul 

că în anumite zone centura prezintă anumite denivelări şi degradări dar vom interveni 

în momentul în care vom putea să dăm drumul şi la staţia de asfalt, să reparăm punctual 

şi repet după ce vom termina acest proiect o să vin în faţa dumneavoastră cu 

rugămintea, să alocăm sumele necesare pentru a reface covorul asfaltic în întregime 

între cele două trotuare pistei de biciclete, după ce terminăm acest proiect, că prin 

proiect avem de frezat şi acostamentul consolidat, constructorul are de frezat 

acostamentul consolidat şi de turnat asfalt şi practic va rămâne doar o bandă de 

circulaţie pe un sens şi o bandă de circulaţie pe un sens pe care trebuie să le refacem 

integral. Cât despre sensul giratoriu de la Carrefour cât şi o altă străpungere, deja ţin 

să vă anunţ că avem contract semnat de proiectare tehnică pentru acea străpungere pe 

care vrem să o facem, este contractul semnat proiectare tehnică în colaborare cu 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, o dată străpungerea de la Carrefour până la 

intersecţia Mărăşeşti-Cuza Vodă cât şi străpungerea strada Militari-Anghel Saligny şi 

inclusiv terminalul intermodal ce va fi construit în imediata vecinătate a viitorului 

Spital Judeţean, da? Deci toate aceste trei obiective sunt prinse în acest contract deja 

unde se lucrează, suntem în perioada de licitaţie pentru proiectare tehnică, după ce vom 

avea proiectul tehnic pe exerciţiul financiar 2021-2027 vom depune cerere de finanţare 

pentru construirea acestor străpungeri. Mulţumesc!” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumim mult! Domnul 

Şelaru, vă rog.” 

Domnul consilier Aurel Şelaru: „Domnule primar nu v-am adus aceste lucruri 

în atenţie pentru a vă reproşa anumite lucruri, aşa cum spuneţi dumneavoastră ci doar 

pentru a le face cunoscute pentru că cetăţenii municipiului Focşani, aşa cum spunem 

toţi şi ne legăm de lucrul ăsta folosesc aceste treceri de pietoni, folosesc această centură 

a municipiului Focşani şi s-au cam săturat să tot aştepte, că-i azi, că-i mâine, că-i 

poimâine, că-i poimâinea cealaltă, adică dacă treci cu maşina prin groapă sau dacă 

Doamne fereşte se întâmplă ceva pe o trecere de pietoni nu aşteaptă anul 2500. 

Mulţumesc!” 

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

Domnul primar mai vreţi să mai spuneţi ceva? Nu.” 

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

timp domnul Şelaru să dirijeze circulaţia în zonele aglomerate.” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Numai că trebuie să-i 

cumpărăm veste.” 

Domnul consilier Aurel Şelaru: „Ăstea sunt ironii specifice dumneavoastră. 

Mulţumesc! ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „În continuare dacă buletinele 

de vot sunt gata vă propun să... doamna consilier Balaban, vă rog.” 

Doamna consilier Balaban Luminiţa: „Da, vreau să anunţ faptul că nu voi 

participa la vot deoarece sunt candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei de director 

la Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumim doamna 

consilier. Aparatul tehnic de ... ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Da, deci pregătim 19 buletine de vot. ” 
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Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Atunci până în momentul 

când vor fi gata buletinele de vot luăm o scurtă pauză şi în momentul în care sunt gata 

revenim. ” 

 

PAUZĂ  

 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Suntem live, constatăm că sunteţi 12. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Bună ziua, am revenit în 

şedinţă, întrucât grupul PSD a părăsit sala şi nu mai doreşte să participe la vot, aşa 

înţeleg dânşii să fie în slujba cetăţeanului, ne pare rău dar asta e situaţia, noi suntem 

aici şi vom fi în continuare. Întrucât am rămas doar 12 consilieri locali din grupul PNL-

USR propunem şi întrunim cvorum pentru continuarea şedinţei şi pentru votul pe 

proiectele de la numărul...imediat o să vă spun...24 până la 41, propun să trecem efectiv 

la votare. Membrii comisiilor care se ocupă cu desfăşurarea votului şi numărarea, vă 

rog să intraţi în posesia buletinelor de vot, urnele sunt pregătite. ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Începe procedura de vot. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da, ştampilele le avem. 

Avem două ştampile. Domnul Răduţă, vă rog să-l sprijiniţi pe domnul.... Cam asta este, 

acum pe timpul votului trebuie să intrăm în pauză, nu putem să fim în live. 

Mulţumesc!” 

 

      PROCEDURĂ DE VOTARE   

 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Bună ziua, bine am revenit 

la şedinţă. ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Bună ziua, domnul preşedinte. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Doamna secretar facem 

prezenţa din nou? Văd că aproape toată lumea este prezentă. ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Urmează să consemnăm că în sală sunt prezenţi 12 domni consilieri. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Doisprezece, şi în online? 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Iar în online domnul Mocanu, domnul Nistoroiu, domnul Nedelcu Mihai, 

domnul Şelaru, doamna Balaban, domnul Ungureanu. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Cristi, domnul 

Misăilă. ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Mulţumesc frumos! Deci se va nota în procesul verbal. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Suntem în formulă completă, 

nu? ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Domnul Ungureanu apare pe două telefoane. ” 
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      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da, nu ne deranjează cu 

nimic dacă... ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Deci în mediul online sunt 6 domni consilieri şi în sală 12, prezenţă la şedinţă 

18. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Ok, sunt 6 în online şi cu 12, 

18. Deci reluăm şedinţa procesele verbale sunt finalizate, nu? Da, domnul Zîrnă. 

          Proiectul numărul 24: proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică 

a imobilului situat în Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului privat 

al Municipiului Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, în urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr 

de 12 buletine de vot, s-au anulat 7 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

         Domnul Macovei Liviu George membru titular 12 voturi. 

         Domnul Dumitru Victor membru titular 12 voturi. 

     Domnul Gheoca Corneliu Dumitru membru supleant 12 voturi. 

     Domnul Răduţă Nicolae membru supleant 12 voturi. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „În urma rezultatului votului 

supunem la vot. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

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

     În online,domnul consilier Ungureanu? Domnul Ungureanu? 

         Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

consilier Mocanu. ” 

         Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor:„Doamna Luminiţa Balaban.” 

         Doamna consilier Balaban Luminiţa: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

Nistoroiu. ” 

         Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Pentru, bănuiesc. Domnul 

Nedelcu Mihai. ”  

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă bănuiţi aşa, e pentru.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Şelaru. ”  

         Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Ok.  

         Cu 18 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Balaban Luminiţa, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 24 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 39 
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          Proiectul numărul 25: proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de 

închiriere prin licitație publică a suprafeței de 4,6321 ha teren pășune situată pe 

teritoriul administrativ al localităților Bolotești și Golești care aparțin domeniului 

public al municipiului Focșani începând cu anul 2022, pe o perioadă de 7 ani. Domnul 

consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Domnul Macovei Liviu membru titular 12 voturi. 

         Domnul Dumitru Victor 12 voturi membru titular. 

     Domnul Gheoca Corneliu Dumitru membru supleant 12 voturi. 

     Domnul Răduţă Nicolae membru supleant 12 voturi. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Supunem la vot rezultatul 

votului.” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Nu, proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat şi cu rezultatul votului.” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Proiectul în integralitatea lui 

şi cu rezultatul votului. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

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

     În online, domnul Ungureanu?  

         Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

Mocanu. ” 

         Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor:„Mulţumesc! Doamna 

Balaban.” 

         Doamna consilier Balaban Luminiţa: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

Nistoroiu. ” 

         Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu. ”  

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Şelaru. ”  

         Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! ”   

         Cu 18 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Balaban Luminiţa, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel  proiectul nr. 25 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 40 
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          Proiectul numărul 26: proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul 

local al Municipiului Focșani a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Municipiului Focșani pentru activitatea desfășurată în anul 2021. Domnul consilier 

Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Domnul Bîrsan Costel 12 voturi pentru. 

         Doamna Dimitriu Ana-Maria 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Supunem la vot rezultatul şi 

proiectul în integralitatea lui. În sală cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru”. 

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

     În online,domnul Şelaru? Am luat-o invers, scuze, da, mă rog. Domnul Şelaru, 

vă rog. Domnul Ungureanu.” 

         Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

Mocanu. ” 

         Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor:„Mulţumesc! Doamna 

Balaban.” 

         Doamna consilier Balaban Luminiţa: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Domnul 

Nistoroiu. ” 

         Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu. ”  

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Şelaru. ”  

         Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! ” 

         Cu 18 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Balaban Luminiţa, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 26 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 41 

 

          Proiectul numărul 27: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă.” 
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          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat 7 buletine de vot. Rezultatul votului este : 

         Domnul Costea Ionel membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Mocanu Georgian Cristinel 0 voturi pentru, 12 împotrivă. 

         Domnul Bîrsan Costel membru supleant 12 pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Vă supun la vot proiectul 

numărul 27 în integralitatea lui. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

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

     În online, domnul consilier Ungureanu. Nu mai este, a dispărut. Domnul 

Mocanu. ” 

         Domnul consilier Mocanu Georgian: „Abţinere, cred că măcar era puţin 

elegant să avem şi noi un reprezentant, cei din Partidul Social Democrat. Mulţumesc!”. 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „ Doamna Balaban.” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„A anunţat că nu participă la vot.” 

         Doamna consilier Balaban Luminiţa: „Da, corect. Deci eu la aceste proiecte 

nu particip. Mulţumesc.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da, bine mulţumim doamna 

Balaban. Domnul Nistoroiu. ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu. ”  

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Abţinere.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Şi cam atât. ” 

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„12 pentru şi 2 abţineri.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Deci 12 voturi pentru şi 2 

abţineri.”  

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:„ 

2 abţineri şi neparticiparea s-a notat.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Cu o neparticipare, domnul 

Ungureanu.”  

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, 2 abţineri din partea domnilor consilieri Mocanu Georgian 

şi Nedelcu Mihai şi o neparticipare a doamnei consilier Balaban Luminiţa  proiectul 

nr. 27 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 42 

           

Proiectul numărul 28: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă.” 
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          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Subsemnatul Zîrnă Cristian membru titular 12 voturi pentru. 

         Doamna Tătaru Alexandra membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „În urma numărării voturilor 

supun la vot proiectul numărul 28 în integralitatea lui la vot. În sală cine este „pentru”? 

Toată lumea este „pentru”. 

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

     În online, domnul consilier Mocanu. Nu mai este nimeni în online. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Scuze domnul Nedelcu. 

Mulţumim! ” 

         Cu 13 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu Mihai proiectul nr. 28 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 43 

           

Proiectul numărul 29: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat 7 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Dumitru Victor membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Supun la vot rezultatele 

voturilor. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

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

     În online nu mai este nimeni.  

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 29 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 44 

          



54 
 

 Proiectul numărul 30: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat 7 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Răduţă Nicolae membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Supun la vot 

proiectul în integralitatea lui. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

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

     În online nu mai este prezent nimeni.  

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 30 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 45 

           

Proiectul numărul 31: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Gheoca Corneliu Dumitru membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Supun la vot 

proiectul numărul 31. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 31 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 46 

           

Proiectul numărul 32: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă, vă rog.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 
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12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna viceprimar Tătaru Alexandra membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Costea Ionel membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc domnul Zîrnă ! 

Supun la vot proiectul numărul 32. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este 

„pentru”. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 32 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 47 

           

Proiectul numărul 33: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 

2022. Domnul consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Răduţă Nicolae membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc domnul consilier 

Zîrnă ! Supun la vot proiectul numărul 33. Cine este „pentru”? Toată lumea este 

„pentru”, toată lumea prezentă. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 33 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 48 

          Proiectul numărul 34: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. Domnul 

consilier Zîrnă, vă rog.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Macovei Liviu George membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Supun la vot 

proiectul numărul 34. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 
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Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 34 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 49 

           

Proiectul numărul 35: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Domnul Răduţă Nicolae membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Bîrsan Costel membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Supun la vot 

proiectul numărul 35. Cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru” în sală. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 35 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 50 

           

Proiectul numărul 36: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

și director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, sesiunea ianuarie-

aprilie 2022. Domnul consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna viceprimar Tătaru Alexandra membru titular 12 voturi pentru. 

         Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Supun la vot proiectul 

numărul 36. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 36 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 51 

          

Proiectul numărul 37: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, sesiunea ianuarie-

aprilie 2022. Domnul consilier Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 
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12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru titular 12 voturi pentru. 

         Domnul Macovei Liviu George membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc domnul consilier 

Zîrnă! Supun la vot proiectul numărul 37. Cine este „pentru”? Toată lumea este 

„pentru”. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 37 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 52 

           

Proiectul numărul 38: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, sesiunea ianuarie-

aprilie 2022.  

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna Bîrsan Costel membru titular 12 voturi pentru. 

         Doamna viceprimar Tătaru Alexandra membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc domnul Zîrnă! 

Supun la vot proiectul numărul 38. Cine este „pentru”?  

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 38 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 53 

          

Proiectul numărul 39: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

Domnul consilier Zîrnă, vă rog! ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru titular 12 voturi pentru. 

         Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc domnul consilier 

Zîrnă! Supun la vot proiectul numărul 39. Cine este „pentru”? Toată lumea este pentru. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 
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Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 39 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 54 

           

Proiectul numărul 40: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani, sesiunea ianuarie-aprilie 

2022. Domnul consilier Zîrnă, vă rog! ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat 7 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

         Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria membru titular 12 voturi pentru. 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc! Supun la vot 

proiectul numărul 40. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este pentru. 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 40 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 55 

          

 Proiectul numărul 41: proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă 

parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Centrul de Excelență Vrancea, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. Domnul consilier 

Zîrnă. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 19 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

12 buletine de vot, s-au anulat un număr de 7 buletine de vot. Rezultatul votului este 

următorul: 

         Domnul Dumitru Victor membru titular 12 voturi pentru. 

         Doamna Marcu Livia Silvia membru supleant 12 voturi pentru. 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumesc domnul consilier! 

Supun la vot proiectul numărul 41. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este pentru.” 

         Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nr. 41 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 56 

         Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Întrucât toate proiectele de 

pe ordinea de zi au fost epuizate vă mulţumesc pentru prezenţă şi declar şedinţa 

închisă.” 

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Mai aveam plângerea prealabilă a Parkingului venită ieri, trimisă astăzi mai 

dimineaţă, pe mail împreună cu o informare, Parkingul solicită revocarea Hotărârii 

Consiliului Local 381/2022, 2021, au scris greşit. ” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Din 2021, da din 2021." 
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     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„2021 prin care a fost aprobată forma de gestiune a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatarea parcărilor ce aparţin domeniului public şi privat 

al Municipiului Focşani prin gestiune direct către Direcţia de Dezvoltare. În acea 

hotărâre am introdus obligaţia Parkingului să ne vireze sumele încasate în avans cu 

titlu de chirii, nu, ştiţi că ei au încheiat contracte şi cer revocarea acelei părţi a hotărârii. 

Noi am făcut o informare prin care ne menţinem punctul de vedere asupra legalităţii 

hotărârii, dumneavoastră urmează să apreciaţi, e plângere prealabilă, probabil vor ataca 

în instanţă. Banii s-au recuperat.” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Am înţeles. Da, îmi menţin 

punctul de vedere, cred că intenţia lor este ca să aibă bani să îşi ia salariile 

compensatorii, ăsta e motivul pentru care au făcut plângerea asta prealabilă, da, dar 

dacă legea prevede altceva nu...” 

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Noi nu puteam să le lăsăm lor nişte sume încasate cu titlu de chirie.” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mai ales anticipate.” 

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Aferente, anticipate…aferente anului 2022.” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Am înţeles. Deci, cadrul legal 

nu-i avantajează, rămâne să vedem, să ne susţinem punctul de vedere în situaţia în care 

vor...” 

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Desigur, pregătim apărările.” 

     Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da? Bine. Alte discuţii? Mai 

sunt alte probleme de ridicat? Nu mai sunt întrucât s-au epuizat şi toate proiectele şi 

toate intervenţiile. Vă mulţumesc pentru prezenţă şi vă doresc o zi bună în continuare.” 

     Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Mulţumim!” 
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