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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 

28.04.2022 

 

 

     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 Serviciu buget-contabilitate; 

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

publicitate; 

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

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

termoficare, Etapa a II-a” 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef Serviciul investiții; 

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

 d-na Andreea Cherciu – șef Serviciul autorizări construcții; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-na Marlena Șerbănuț – consilier Cabinet Primar; 

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

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

 d-nul Cosmin Simion – jurist Direcția de Dezvoltare Servicii Publice; 

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

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

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

 

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

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului 

Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2022, detaliate pe 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al Municipiului 

Focșani pe anul 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în 

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

și valorificării în condițiile legii;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. 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 

 

6. proiect de hotărâre privind constituirea  dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra 

terenului în suprafață de 368 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, identificat prin număr cadastral 68515, T 111, PO 5845, înscris în Cartea 

Funciară nr. 68515, în favoarea Societății Metale Internațional SRL prin 

administrator Resmeriță Valentin, în vederea efectuării lucrărilor de punere în 

siguranță a clădirii-monument istoric, situată în Municipiul Focșani, str. Cotești nr. 

17; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor 

și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru aprobarea Listei de priorități pe anul 2022, pentru 

repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia,      

               Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra,  

               Dumitru Victor, Zîrnă Cristian 
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9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 64/9 aprilie 2021 privind aprobarea constituirii Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor 

de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a  

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 4058/05.04.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 35793/06.04.2022 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna martie 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 28.04.2022. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 360 din 21.04.2022, emisă de Primarul municipiului 

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

și online. 

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

care participă astăzi la ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„doamna Balaban Elena Luminița?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria? Absent.” 

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

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai? Absent. 

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? Absent. 

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 16 consilieri locali municipali, iar în mediul online 2, 

absenți consemnați fiind doamna Dimitriu, domnul Șelaru și domnul Nedelcu. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 20.04.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu 

sunt, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”.  
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Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc, cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor si domnilor consilieri Bîrsan 

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

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

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

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

procesul verbal a fost aprobat. 

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

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

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

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

mai puțin proiectul de la punctul 7 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. 

Domnule președinte de ședință vă rog să preluați lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc doamna 

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

ziua domnule Primar, vă mulțumesc că sunteți prezenți la ședința Consiliului Local al 

municipiului Focșani ședință convocată, așa cum amintea și doamna secretar conform 

Dispoziției nr. 360 din 21.04.2022. 

Aș vrea să vă întreb dacă sunt pe marginea ordinii de zi? Vă rog domnule 

Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Hristos a 

înviat! Doamnelor și domnilor consilieri stimați invitați, dragi colegi, stimați 

reprezentanți mass-media. Astăzi pe ordinea de zi propun suplimentarea cu 

următoarele proiecte: 

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

participării Municipiului Focșani în calitate de organizator la realizarea proiectului 

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

în județul Vrancea; 

2. proiect de hotărâre privind, alegerea formei de gestiune a serviciului public de 

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

neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani: 

3. proiect de hotătârâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

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

Planului Urbanistic Zonal ”Construire imobil locuințe collective D+P+2E+3R” – 
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municipiul Focșani, str. Mureșului nr.9, număr cadastral 68207, T.52, P.3345, 

3346, pe terenul în suprafață de 939 mp. 

4. 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). 

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

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

Focșani; 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al 

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

salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Totodată propun în urma discuțiilor avute în cadrul comisiilor de specialitate 

retragerea proiectului nr. 7 proiect de hotărâre privind completarea și modificarea 

anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și 

clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Vă mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumim domnule 

Primar. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 6 proiecte, proiectul nr. 7 fiind 

retras, cine este „pentru”? Se „abține” cineva? Este cineva „împotrivă”? 

Domnul Gongu, vă rog cum votați?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru”. 

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

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ mulțumesc. Doamna 

secretar dacă mă ajutați... 7 „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 11 voturi „abțineri”...” 

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

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „10 voturi „abțineri” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia-

Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian și 1 vot „împotrivă” din partea 

doamnei consilier Tătaru Alexandra, în acest caz suplimentarea ordinii de zi nu a fost 

aprobată. 

Supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost ea trimisă, vă rog cine este „pentru”? 

se „abține” cineva? Cineva „împotrivă”?  

În online, domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

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

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru”. 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc, cu 18 

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

 

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

aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii 

și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2022, detaliate pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

discuții? Domnule Victor Dumitru vă rog aveți cuvântul, apoi doamna Tătaru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc domnule președinte. În urma 

parcurgerii documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, atât a anexelor, cât și a 

referatelor am făcut câteva constatări pe care vreau să vi le aduc la cunoștință. În anexa 

1 privind execuția bugetului local al municipiului Focșani pe trimestrul I 2022 – 1 

ianuarie 2022 – 31 martie 2022 la secțiunea de dezvoltare, punctul 11 sume primite de 

la Uniunea Europeană, dacă în bugetul inițial au fost 129,37 mii lei, în bugetul 

actualizat sunt 130.737 mii lei, în defalcarea pe trimestre, în trimestrul I a fost o sumă 

prevăzută de 38.226 execuția la sfârșitul primului trimestru este de doar 4.943,97. Asta 

înseamnă un procent de 12,93%. Nemaivorbind de faptul că la punctul 12 finanțare 

PNDL, finanțarea locuințelor sociale și fond de mediu suma prevăzută petru trimestrul 

I anului 2022 este de 3.359, s-au realizat 99,72, un procent de 2,9%. La autorități 

executive pentru trimestul I a fost prevăzută o suma de 1.305 și s-a realizat 4,34, de 

data aceasta avem un procent subunitar 0,33%. La asigurări și asistență socială punctul 

nr. 7 suma prevăzută în buget pe trimestrul I 588,5, suma realizată 8,75 pe total și la 

proiecte cu finanțare europeană 477.000 realizat 8,75, asta înseamnă 1,83%. La punctul 

nr. 8 locuințe servicii și dezvoltare publică, la proiecte finanțate UE suma prevăzută 

4.133,5 mii lei, suma realizată 17,2 mii lei, iarăși avem un procent subunitar 0,42%. 

La transporturi proiecte cu finanțare UE suma prevăzută 32.695, suma realizată 5.346,9 

adică 16,26%. La anexa nr. 3 execuția bugetului creditelor interne pe trimestrul I la 

secțiunea de dezvoltare suma prevăzută a fost 10.371,89, suma realizată 809,15, un 

procent de 7,8%. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc. 

Doamna Tătaru dacă aveți ceva de spus?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „da. Câteva constatări generale, nu chiar 

atât de detaliate cum a făcut domnul consilier Dumitru, mulțumesc domnule 

președinte. Aș vrea să mulțumesc colegilor mei consilieri care nu a votat suplimentarea 

ordinii de zi, tocmai pentru că am primit amenințări și cu șantajul din partea domnului 

Primar din păcate și este foarte urât că trebuie să începem o ședință în acest mod, dar 

o să continui să fac niște observații pe marginea execuției bugetare pentru că îmi pasă 

pe ce se duc banii publici și nu să-i risipim aiurea și se pare că sunt amenințată tocmai 

pentru că îmi pasă de banul public, dar trecem peste. 

Am constatat că s-au cheltuit la secțiunea de funcționare, toată lumea a fost 

harnică, s-a cheltuit deja 35% din fondurile alocate pe tot anul din totalul bugetului de 

227 milioane s-au cheltuit după cum spuneam cu mai mult de 13 milioane decât și-au 

propus pe trimestrul acesta, deci s-au cheltuit 78 milioane și ei își propuseseră 65 

milioane, dar am cheltuit 78, asta e, s-au văzut cu bugetul întreg, ce au spus, lasă să 
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cheltuim mai mult acum că cine știe mai târziu ce se va întâmpla. La dezvoltare foarte 

puțini bani s-au cheltuit deși nu a fost nici iarnă grea și primăvara este în toi, din 57 

milioane prevăzuți pentru trimestrul I s-au cheltuit doar 10 milioane, iar pe fonduri 

europene a intrat doar 1 milion din cele 5 promise în primul trimestru. 

Subvențiile de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor cu fonduri 

structurale, realizate, sunt doar în procent de 10%, în condițiile în care ne-am lăudat cu 

7,1 milioane lei și am încasat doar 756,00 mii lei. 

Vă spuneam că a fost bine afară. Se putea lucra încă din februarie, pe proiectele 

din fonduri europene, așa cum se face și în Cartierul Bahne. Dar ori firmele sunt de 

rea-credință, ori se dorește finalizarea acestora cât mai târziu, eventual cât mai aproape 

de anul electoral.  

Domnule Primar, nu știu cât de tare vreți să-mi distrugeți dumneavoastră cariera  

politică, dar până atunci, vă rog să-mi trimiteți răspunsul la interpelarea mea, că așa ați 

promis, că-mi trimiteți răspuns scris cu privire la fondurile neeligibile care sunt mai 

mari decât cele eligibile nerambursabile pentru reabilitarea Grădiniței nr. 13. 

Mulțumesc!” 

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

Mulțumesc, doamna Tătaru! Domnule Primar, vă rog! Aveți cuvântul.” 

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

profesoară de geografie, nu se pricepe la economie. Este clar. 

Când ați citit la primul lucru, 65,00 mii, vedeți că vorbim de venituri, nu de 

cheltuieli. Deci ne-am propus să realizăm venituri de 65,00 mii și surpriză! Am realizat 

venituri de 78,00 mii.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am fost emoționată.” 

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

este o cheltuială, este un venit. Mulțumesc! Restul nu comentez. Sunt doar aprecierile 

dumneavoastră inutile. Mulțumesc!” 

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

pentru intervenție! Vă rog! Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă  nu, supun la vot 

proiectul nr. 1. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?” 

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona,  Răduță Nicolae și se 

abține doamna consilier Tătaru Alexandra. 

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

vă rog! 

Domnul Nistoroiu!”  

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Deci avem 

o abținere.... 

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

„17 pentru.” 
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Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița și o abținere din 

partea doamnei consilier Tătaru Alexandra, proiectul numărul 1 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 125 

 

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

majorării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

2. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?” 

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona, Răduță Nicolae și se abține 

doamna consilier Tătaru Alexandra. 

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

gândeam că o să primesc critici pentru faptul că, iată, am mai reușit să mai semnăm 

contracte cu finanțare europeană în valoare de 103,000...” 

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

Primar, haideți să terminăm votul și eventual mai vorbim la Diverse.” 

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

Domnul Nistoroiu!”  

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc! Domnul Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: 

„Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița și o abținere din 

partea doamnei consilier Tătaru Alexandra, proiectul numărul 2 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 126 

 

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

trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, 

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Vă rog! 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă  nu, supun la vot proiectul nr. 3. 

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

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona, Răduță Nicolae și se abține 

doamna consilier Tătaru Alexandra. 

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

Domnul Nistoroiu!”  

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița și o abținere din 

partea doamnei consilier Tătaru Alexandra, proiectul numărul 3 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 127 

 

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

completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă  nu, supun la vot proiectul nr. 4. 

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

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona,  Răduță Nicolae și se 

abține doamna consilier Tătaru Alexandra. 

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

Domnul Nistoroiu!”  

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă 
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Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița și o abținere din 

partea doamnei consilier Tătaru Alexandra, proiectul numărul 4 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 128 

 

Se prezintă punctul 5 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. 

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

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

5. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?” 

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona, Răduță Nicolae și se abține 

doamna consilier Tătaru Alexandra. 

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

Domnul Nistoroiu!”  

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

mulțumesc!” 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița și o abținere din 

partea doamnei consilier Tătaru Alexandra, proiectul numărul 5 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 129 

Domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnule președinte, proiectul nr. 4. Ați 

spus 5 la un moment dat.  

Scuze!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „La 5. Am 

spus 5. Vă mulțumesc! Proiectul nr. 5 a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea  

dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 368 mp. 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, identificat prin număr 

cadastral 68515, T 111, PO 5845, înscris în Cartea Funciară nr. 68515, în favoarea 

Societății Metale Internațional SRL prin administrator Resmeriță Valentin, în 

vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță a clădirii-monument istoric, 

situată în Municipiul Focșani, str. Cotești nr. 17; Inițiator, Primar, Cristi 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă  nu, supun la vot proiectul nr. 6. 

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

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona, Răduță Nicolae și se abține 

doamna consilier Tătaru Alexandra. 

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

Domnul Nistoroiu! Dacă nu sunteți pe fază, domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru am zis.” 

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

Mulțumesc! Domnul Nistoroiu, dacă nu răspunde, aș vrea să notați 16 voturi ”pentru”, 

o neparticipare și o abținere.” 

Cu 16 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Cristian, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița,  o abținere din partea doamnei consilier 

Tătaru Alexandra și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Nistoroiu 

Alexandru,  proiectul numărul 6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 130 

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

numărul 7 a fost retras de către domnul Primar.” 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Listei de priorități pe anul 2022, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, 

Tătaru Alexandra,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian. 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă  nu, supun la vot proiectul nr. 8. 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? N-am văzut. Nu.” 

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona, Răduță Nicolae și Tătaru 

Alexandra. 

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

Domnul Gongu!”  

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Nistoroiu!” 
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Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Mulțumesc!” 

Cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Tătaru Alexandra, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

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

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, 

proiectul numărul 8 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 131 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 64/9 aprilie 

2021 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă  nu, supun la vot proiectul nr. 9. 

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

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Drumea Alina Ramona,  Răduță Nicolae și Tătaru 

Alexandra. 

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

Domnul Nistoroiu!”  

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Doamna Tătaru, n-am văzut cum ați votat proiectul nr. 9. Este pentru, da?”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pentru.” 

Cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Tătaru Alexandra, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

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

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, 

proiectul numărul 9 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 132 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

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

Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Vă rog, doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Da. Mulțumesc frumos! Vă rog 

să consemnați că nu voi participa la acest vot.” 

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

mulțumesc! Alte intervenții? Dacă  nu, supun la vot proiectul nr. 10. Cine este pentru?” 

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

Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Stroie Mirela, Marcu Livia Silvia, Bîrsan 

Costel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Răduță Nicolae și Tătaru Alexandra. 

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

Domnul Gongu!”  

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Mulțumesc!” 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Tătaru Alexandra, Costea Ionel, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei 

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

Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Balaban Elena Luminița și o neparticipare la vot din partea 

doamnei consilier Drumea Alina Ramona,  proiectul numărul 10 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 133 

 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „O să trecem 

la... Dacă mai sunt discuții? Dacă nu... la Secțiunea a II-a. O adresă: 

-  adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 4058/05.04.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 35793/06.04.2022 privind efectuarea orelor 

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

social pe luna martie 2022; 

Cred că ați citit detalierea acestei adrese. Dacă nu avem Secțiunea ”Diverse”, cu 

toate că ar fi trebuit să o avem... Este? Scuze! Atunci să o folosim. Vă rog, domnule 

Bîrsan! Aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș avea 

două puncte scurte. Unul dintre aceste puncte este accesul în cimitir. Am primit foarte 

multe telefoane de la cetățeni în ceea ce privește accesul în perioada asta de sărbători, 

de Paște, de Crăciun, când accesul în cimitire și la Nord și la Sud este blocat pentru 

autovehicule. 

Să nu uităm că în aceste perioade, cetățenii fac curățenie la morminte, le 

amenajează, le fac cum consideră dânșii mai bine și sunt persoane care sunt de obicei 

în vârstă, care merg acolo, bolnavi cu deficiențe de mers ș.a.m.d. și nu mi se pare deloc 

corect să se blocheze ușa, poarta, tocmai în perioada sărbătorilor, mai ales că-n restul 

timpului există un program de acces acolo, care se respectă și este din punctul meu de 

vedere foarte bun. Dar în această perioadă, nu știu ce  s-a întâmplat și cine a luat această 
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decizie, dar din punctul meu de vedere a fost o decizie nu tocmai corectă și aș avea 

rugămintea, domnule Primar, să dați dispoziție, ca în perioada sărbătorilor, să aibă 

acces toată lumea, chiar cu mașini, cu autovehicule, având în vedere că are o sapă, un 

târnăcop, nu știu... Ce știți și dumneavoastră... că și dumneavoastră aveți morți ca toată 

lumea, bănuiesc. În cimitir avem pe cineva drag și mergem să amenajăm acel mormânt.  

Acesta este punctul 1, dacă dumneavoastră vreți să dați o replică la punctul 1, 

aștept să-mi permiteți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „O     sa-i 

dau dispoziție doamnei viceprimar Tătaru care se ocupă de cimitire, să se ocupe și de 

problema aceasta.” 

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

doamna Tătaru!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Aș putea să vă răspund, domnule 

consilier Bîrsan, chiar acum. Dacă veneați la mine cu această petiție, vă puteam 

răspunde din vreme, dar așa ați dat apă la moară domnului Primar, care mai are încă 

ceva de comentat cu privire la acest aspect. Vă reamintesc, domnule Bîrsan că, ambele 

cimitire, deci cimitirul Sudic este un pic mai generos cu căile de acces, doar că trebuie 

terminat ca investiție. Avem acolo o cale principală și trebuie amenajată, dar abia am 

aprobat bugetul.  

Iar în ceea ce privește Cimitirul Nordic, există o alee principală, pe care pot intra 

nu știu... dacă 20 de mașini. Dacă ar intra toate mașinile în perioada sărbătorilor și ar 

rămâne acolo, n-ar mai încăpea și alte mașini care ar vrea să vină temporar la mormânt. 

Soluția este una singură.  

Vine mașina cu persoana respectivă și cu ce are de adus, își face treaba la 

mormântul respectiv și apoi așteaptă din nou mașina. 

Altfel, ar trebui să facem o parcare supraterană și nu avem spațiu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Este corect așa, dar eu am înțeles că nu au 

avut acces în cimitir.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Aici este răspunzător domnul inspector 

șef serviciu, de fapt, de la Administrația Cimitirelor.” 

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

viceprimar, nu uitați că aveți un Regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

privind accesul în cimitire. Punct. Dumneavoastră l-ați aprobat aici în Consiliul Local. 

Trebuie să-l respectați. Dacă vreți, faceți niște amendamente, niște modificări. Nu așa 

după ureche. Mulțumesc!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Îl respectăm, domnule Primar. Eu  nu 

spun după ureche acum. Eu știu că sunt unele persoane care intră în cimitir și altele 

care nu pot intra, pentru că așa au dispoziție de la șef serviciu, care face acolo legea. 

Vreți să vă spun mai multe?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu. Haideți să nu...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți să nu divagăm și dacă fac sesizări 

scrise, nu aveți timp să răspundeți la ele, așa cum nu răspundeți niciodată la altele.” 

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

fim puțin organizați.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci rugămintea mea și a cetățenilor, să se ia 

pe viitor măsurile cât mai bune posibil, pentru ca cetățenii să aibă acces într-un mod 

mai comod acolo. Mulțumesc și trec la punctul 2.  

        Domnule primar am mai ridicat o dată această problemă în Consiliul Local și de 

asemenea și cetățenii...foarte mulți mă sună, nu știu de ce numai pe mine, oameni buni 

mai sunt și alți consilieri, mai sunați și pe alții, da mă rog...Este vorba despre acea zonă 

de impozitare în zona A pe centură, care după părerea mea și a altora nu există zona A 

pe centură, zonele în Focșani sunt delimitate din câte știu eu sau la bunul meu simț, 

atât cât îl am, radiază din centru cu zona A, B, C și D și așa mai departe, nu pe zone 

unde sunt mai bănoși, unde sunt profiturile mai mari, că m-am trezit și eu...fac o 

paralelă acum să mai râdem un piculeț, fiindcă Paștele a trecut...m-am trezit cu un preot 

la poartă și spune: 

„Că știți am venit de Paște... 

Părinte, dar nu vă cunosc... 

Păi cum? Sunteți arondat la mine la biserică. 

La care biserică? 

La cutăreasca. 

Păi de acolo până la mine mai sunt patru biserici părinte. 

Păi știți ne-am împărțit și noi așa...ne-am uitat și noi la așa...știți...înțelegeți 

dumneavoastră ce spun. ”  

Lucrul ăsta nu-i corect, nu trebuie să facem la fel și cu zonele din Focșani. Să nu uităm 

că pe Brăilei, Kaufland are zona B și centura are zona A, ceea ce nu mi se pare deloc 

corect, ca atare domnule primar părerea mea...dacă nu...noi vom iniția un proiect de 

hotărâre în sensul ăsta, dar părerea mea este să-l inițiați dumneavoastră sau ca urmare 

unei consultări, stăm la masă și vorbim că e mai corect și mai bine să discutăm lucrurile 

înainte, chiar dacă nu suntem de acord cu ele, dar venim cu o poziție unică, să nu mai 

existe discuții în contradictoriu și să stabilim de comun acord aceste zone, dar nu pe 

principiul cine are bani mai mulți, că nu e corect, nu e principial. 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu-i pe 

principiul acesta, domnul consilier. Nu-i pe acest principiu și ați votat și acest proiect 

de hotărâre...tot în Consiliu Local. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule primar, nu ne mai puneți în cârcă ce 

am votat. ” 

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

despre utilitățile și despre dotările existente în fiecare zonă, vorbim de zona A de 

impozitare, acolo unde avem asfalt, avem canalizare, apă curentă, gaze, energie 

electrică, iluminat, vad comercial, da? Pe aceste criterii se fac clasificările zonale.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule primar, iertați-mă, vadul comercial 

nu are nicio logică aici și vă rog frumos nu mai repetați asta, nu are nicio logică.” 

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

un regulament stabilit prin hotărâre de consiliu local .” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bun, îl vom schimba. Motivați-mi și mie de 

ce Kauflandul este în zona B, mai aproape spre centru și ceilalți de pe centură în zona 

A? ” 

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

în zona B Kauflandul? Verificăm, nu știu. ” 
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        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi uite așa este, sunt niște anomalii, nu e 

corect.” 

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

punctajele sunt stabilite prin Codul Fiscal. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Poftiți?” 

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

privind clasificarea zonelor de impozitare sunt stabilite prin Legea Codului Fiscal. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da domnul primar, dar repet nu... ” 

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

modifica o lege organică la nivel național valabilă pentru că vrem noi nu știu cum altfel 

să facem clasificările în oraș. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Promit că o să citesc legea, nu contest ce 

spuneți dumneavoastră dar nu mi se pare deloc principial să modificăm zonele în 

funcție de cât sunt de bogați sau cât de mulți bani au respectivii.” 

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

vorba, sunt niște criterii foarte clar stabilite, dacă au mai fost scăpări punctuale, cu o 

cerere venită din partea cetățeanului s-a mers la fața locului, s-a făcut o verificare și în 

contextul în care s-a stabilit că a fost o eroare în momentul în care s-a făcut trasarea 

zonelor respective s-a revenit și s-a ajuns la încadrarea corectă în zona respectivă. În 

funcție, repet, de criteriile stabilite prin Codul Fiscal, pe care vi le-am enumerat mai 

devreme, dacă vreți vi le mai spun o dată...utilități, asfaltare..” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să înțeleg că tot Focșaniul are grupa A, e zona 

A tot Focșaniul?” 

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

comercial...nu, sunt cele patru zone A, B, C, D.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da domnul primar, eu atât am avut de spus, 

haideți să ne aplecăm un piculeț în ceea ce privește acest aspect.” 

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

cazuri punctuale putem merge la fața locului și discutăm punctual.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bine domnule primar. Mulțumesc!” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Dacă mai sunt discuții 

la rubrica de diverse? Din sală văd că cineva dorește, vă rog domnule. Da, vă rog. 

Dacă-i merge microfonul, vă rog. Domnul Dumitru o să vă întrerup ca să vă meargă 

microfonul să ne audă și cei care ne urmăresc, că altfel ne auzim doar noi și nu-i ok. 

Vă rog!” 

        Domnul Dumitru Cristi: „Bună ziua, Cristi Dumitru este numele meu, reprezint 

Asociația Gentlemen’s Bikers, cu proiectul Eu, tu, noi liberi! Proiectul antidrog, 

probabil că aveți cunoștință de acest proiect în care sunt implicați și partenerii noștri: 

Consiliul Județean și Primăria Focșani. Într-adevăr constat că nu a fost suplimentat pe 

ordinea de zi, suplimentarea sumei pentru acest eveniment, sumă care nu este cea de 

50.000 de lei, care a fost solicitată de noi către Primăria Focșani, ci este de 75.000 de 

lei, asta înseamnă că societatea privată din Focșani, adică noi, vom veni cu 25.000 de 

lei iar Primăria Focșani va veni cu 50.000 de lei, dacă prin bunăvoința dumneavoastră 

se aprobă acest lucru. Cred totuși că ar trebui să ne aplecăm mai mult către consumul 

de droguri dat fiind faptul că este un flagel în școlile, liceele din județ. Acum constat 

de asemenea că...adică ar trebui să vă spun și cum s-a ajuns la suma de 75.000 de lei 
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din care societatea privată...noi suntem un grup de privați, nu avem apartenență politică 

a nu fi suspectați sub nicio formă în acest eveniment de intenții ascunse, dar noi suntem 

inițiatorii proiectului dar cu acordul Consiliului Județean, da și a domnului Cătălin 

Toma s-a luat decizia ca Primăria să fie organizator, da? Deci aici ambele partide mari 

din Vrancea au luat această decizie. Proiectul este plecat din luna noiembrie, da din 

luna noiembrie a anului trecut când acestea erau sumele, cele pe care noi le-am propus 

în cadrul proiectului unde noi ca societate privată din Vrancea veneam cu 95.000 de 

lei, în condițiile în care Primăria venea cu 110.000 de lei. Între timp, datorită unor 

factori administrativi, fără a arăta, a spune nume sau altceva s-a ajuns în această situație 

în care datorită multitudinilor de evenimente ce se vor derula la nivel național prețurile 

au crescut, da? Această sumă de bani de 75.000 de lei, care 50.000 de lei i-am solicitat 

noi către Primăria Focșani și noi să venim cu 25.000 de lei nu fac altceva decât acoperă 

diferența de cost de la momentul octombrie când am început noi discuțiile cu Consiliul 

Județean și Primăria Focșani până acum, nimic altceva. Nu s-a suplimentat cu nimic 

evenimentul, ci pur și simplu astea sunt costurile actuale. Mulțumesc frumos!” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă mulțumesc! 

Domnule Bîrsan dacă doriți să interveniți.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte! Stimate 

domn, problema cu proiectul supus dezbaterii și pe care nu l-am votat noi pentru 

suplimentarea ordinii de zi se datorează faptului că a fost adus astăzi, noi nu am știut 

despre ce e vorba și au fost mai multe proiecte în sensul acesta, noi suntem consilieri 

și votăm în cunoștință de cauză, nu pot să votez un proiect pe care nici măcar nu l-am 

citit.” 

        Domnul Dumitru Cristi: „Proiectul...mă scuzați că intervin dar proiectul în 

desfășurarea lui cred că a fost votat o dată, nu s-a schimbat nimic din cadrul proiectului, 

el a fost dat către dumneavoastră probabil pe la începutul anului l-am adus, chiar l-am 

susținut în fața dumneavoastră. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci în ordinea de zi noi avem un titlu pe care 

nu l-am avut decât la ora 14.30 pe email, noi fiind aici, cum putem noi să vedem un 

proiect? Nu este vorba de rea voință sau nu știu alte motive, pur și simplu sunt proiecte 

care vin târziu, nu avem timp să le studiem și noi credeți-mă, chiar le studiem, chiar le 

citim și domnul primar știe. ” 

        Domnul Dumitru Cristi: „Să înțeleg de la dumneavoastră că nu este un refuz pe 

sumă ci este doar pur și simplu... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu este un refuz de niciun fel, deci pur și 

simplu au venit târziu. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți că vă răspund 

eu mai exact, mai succint, dumneavoastră v-ați adresat Primăriei Municipiului Focșani 

și foarte bine ați făcut....” 

        Domnul Dumitru Cristi: „Nici nu aveam cui altcuiva. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Primăria Municipiului 

Focșani trebuie să ne pună la dispoziție niște documente prin care și noi consilierii 

locali, cu toții să votăm. Noi dacă nu suntem în cunoștință de cauză, indiferent cum ar 

fi proiectul trebuie să ne uităm pe el și domnul Bîrsan a explicat foarte bine, noi puteam 

vota sau nu vota un proiect atâta timp cât cunoaștem acel proiect, necunoscându-l, 

indiferent de argumentele aduse, ne este greu. ” 
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        Domnul Dumitru Cristi: „Eu asta încercam să spun, proiectul a fost depus către 

dumneavoastră... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „A fost votat, dar acum 

veniți cu o suplimentare pe care noi am dori să vedem de ce și nu am avut timpul 

necesar, probabil în următoarea ședință, probabil că vom discuta și vom reveni. ” 

        Domnul Dumitru Cristi: „Atunci nu pot decât să vă mulțumesc, chiar au nevoie 

copiii noștri și de astfel de activități.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Ok, mulțumim foarte 

mult. Domnule Bîrsan dacă mai aveți ceva de completat. ” 

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

permiteți să fac și eu o intervenție. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog domnule primar 

și revenim. ” 

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

următoarea precizare, nu a depins de noi această suplimentare atât de târzie, ci vă anunț 

doar atât, că pe data de 27 aprilie, deci ieri, ne-a venit de la Asociația Gentlemen’s 

Bikers, ne-a venit această solicitare pe care noi am pus-o imediat pe ordinea de zi în 

limita posibilităților atât timp cât am avut și noi posibilitatea să scriem și am discutat 

la comisii dar s-ar părea că cineva care se supără așa degeaba, o doamnă USR-istă care 

în schimb își alocă pentru Asociația Națională de Geografie, unde este vicepreședinte 

și alocă suma de 350.000 de lei pentru a face o conferință la nivel național aici la 

Focșani, foarte frumoasă ideea dar în același timp nu putem să comparăm o conferință 

națională de geografie cu...” 

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

sunt, domnule primar... ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Domnule primar nu confundați 

350.000 cu 30.000 și vă rog să vă abțineți, nu faceți troc aici cu mine și șantaj și 

amenințări, adică să vă dau 50.000 în plus la Ateneu să nu mai îmi dați mie 30.000 că 

ce? E conferință națională agreată prin protocol, nu este votată de mine, este prin 

protocol domnule primar și nu amestecați chestiunile, nu mă amenințați pe mine și mă 

șantajați că îmi împiedicați desfășurarea unei conferințe naționale ca să aduceți Zdop 

și Zdup cu 50.000 în plus la Primărie. Vă rog frumos să vă abțineți și nu îmi mai jigniți 

nici partidul și nici personalitatea. ” 

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

niciun șantaj...dar nu vă dă nimeni. Doamna viceprimar dacă îmi permiteți... dar nu v-

am amenințat, v-am spus atât... Dar nu aducem la Primărie, aducem pentru această 

cauză nobilă, această inițiativă lăudabilă venită din partea acestei asociații...” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Adică celelalte inițiative nu sunt 

lăudabile doar acea inițiativă este lăudabilă, cu Zdop șă Zdup și cu alte formații... ” 

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

vă că aici are impact asupra sănătății, asupra sănătății copiilor, nu vorbim despre Zdop 

și Zdup aici, vorbim de un proiect agreat de toată lumea. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „V-am acordat 110.000 pentru acest 

eveniment în ședința trecută, mai vreți 50.000, în afară de cei donați. ” 
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        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

viceprimar sunteți în eroare, nu vreau eu cei 50.000, v-a explicat domnul Dumitru cum 

stau lucrurile. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Aici în proiectul acesta de hotărâre, 

dacă în afară de aportul Asociației Gentlemen’s Bikers vorbiți despre o suplimentare 

de 50.000 din bugetul Ateneului și dumneavoastră mă amenințați pe mine că nu îmi 

dați 30.000 pentru conferința națională dacă nu vă votez 50.000. ” 

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

bine proiectul dar nu au vrut să-l voteze, pentru ceea ce doamna argumentează în acest 

moment știau... nu au vrut să suplimenteze. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule primar 

terbuie să vă corectez, nu a fost la vot, nu că nu am vrut să-l votăm.” 

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

să suplimentați ordinea de zi tocmai din acest motiv.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu, motivul nu a fost 

acesta, v-am zis... ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Domnul primar, acolo a fost lipsa de 

explicații, domnule primar și șantajul dumneavoastră care este foarte urât. ” 

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

13.45....nu am făcut niciun șantaj, dar nu are nicio problemă. ” 

        Doamna consilier Mirela Stroie: „Domnul primar v-am spus de atâtea ori, nu 

mai veniți cu suplimentare pe ordine de zi în ultima oră înainte de ședință, nu avem 

timp să ne uităm pe ele, Alexandra știe fiindcă lucrează în Primărie, noi nu avem de 

unde să știm. Deci, v-am spus nu mai veniți și nu o să aprobăm, nu o să mai aprobăm 

suplimentare. ” 

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

să....Mulțumesc! ” 

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

că știu, nu mai facem ședințe până atunci.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți la suplimentare 

să fim mai atenți, atât vă spun, dacă le suplimentăm să le suplimentăm pe cele în 

cauză.”  

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

exact Asociația cum stau lucrurile, nu așa cum spuneți dumneavoastră că veți vota sau 

nu veți vota. Asociația trebuie să știe foarte clar și trebuie să știe clar toți elevii și toți 

profesorii, inclusiv toți partenerii din acest protocol, nu s-a vrut să se suplimenteze 

pentru că nu a vrut doamna Alexandra Tătaru, pentru că i se pare că i se reduce bugetul 

la conferința națională unde dumneaei este vicepreședinta Asociației Naționale de 

Geografie.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Este părerea 

dumneavoastră. Vă reamintesc... ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Domnule primar, v-am zis să nu mai 

confundați lucrurile, acel buget este votat deja, nu are nicio legătură cu ceea ce vorbim 

noi aici. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Deci l-ați 

votat și dumneavoastră. Mulțumesc! ” 
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        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Nu l-am votat, nu am participat la vot 

în consiliul de administrație, așa că vă puteți abține. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog, domnule 

Bîrsan! ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc! Domnule primar... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Doamna Tătaru, 

domnule Bîrsan vă rog, haideți să ne... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Scurt, scurt vă rog frumos, domnule 

primar...după ce beți paharul de apă... vă rog uitați-vă la mine, credeți dumneavoastră 

ca eu, Bîrsan, consilier, votez  ce-mi impun alții? Vă rog spuneți, fiți sincer, domnule 

Primar, nu votez niciodată   ce-mi impun alții și cu atât mai mult chiar colega mea, da? 

Deci în ceea ce privește acest proiect, nu induceți în eroare lumea, deci pur și simplu 

nu am știut de el, or mai fi fost el votat altădată, dar se votează sute și mii de proiecte, 

credeți că le putem ști pe toate? Cum a spus și colega noastră, noi nu lucrăm în 

Primărie...” 

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

spus, proiectul a venit ieri, solicitarea a venit ieri, astăzi am reușit să terminăm 

proiectul…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...și apoi au fost 3, 4 proiecte, dacă era măcar 

unul, da, cum să votăm noi? Domnule Primar din 2016 tot spun...” 

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

ăștia vor să dea niște bani. Nici pe ăștia nu-i acceptați…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu 

există niciun motiv să încălcăm legea. Deci spune clar  legea...” 

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

era legea…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar, în ședința ordinară, în 

ședința ordinară se pot...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„….suplimenta la…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...dispoziție cu 5 zile, ordinea de zi...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „…și     s-

au pus. Păi și…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...cele suplimentare...cu 5 zile...nici măcar 3 

zile, nici măcar cu o zi...” 

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

ne-a venit…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu mai dați...deci doamna secretar...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Haideți...” 

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

domnule consilier…” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„E cu totul altceva. Solicitarea a venit ieri...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu votăm și eu  nu voi vota proiecte 

niciodată pe ultima sută, doar știți bine, ne-am certat de atâtea ori în acest consiliu...tot 
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veniți cu ele pe ultima sută, să creați presiuni că n-a făcut ăla, că n-a dres ăla, că a venit 

pe ultima sută,  nu există niciun motiv. Punct! Facem altă ședință pentru ele, în 2, 3 

zile și cu asta basta. Avem timp să le studiem, nu ne băgați sula-n coaste, să votăm pe 

nemestecate orice ne puneți în față, că nu e corect, chiar nu e corect și nu e pătimaș aici 

nimeni și nimeni nu se influențează...domnule Primar. Chiar nu e nicio problemă, 

credeți-mă, dar problema asta pe ultima sută, e chiar jignitor. Veniți cu atâtea proiecte 

și mai și șantajați colegii, nu e chiar simplu.” 

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

proiecte au fost noi, restul, celelalte 4 le știți de cel puțin…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar haideți să facem...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „…4 luni 

de zile…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar eu nu le știu, eu personal 

nu le știu și vă rog să mă credeți...” 

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

de 4 luni de zile? Aveți aviz la ele, au fost discutate, au fost puse pe site, cele 2 cu 

tarifele pentru CUP SALUBRITATE și prețurile pe salubrizare stradală, au fost puse 

pe site de acum, din luna ianuarie…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar eu muncesc de dimineață 

până seara la 20...” 

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

scuză a nu ști, mai ales că sunteți consilier local, să citiți proiectele care sunt în 

dezbatere publică…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu le citesc, domnule Primar, din păcate nu 

le citesc, recunosc...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, rubrica Diverse, chiar că 

e diversă. Vă rog, domnule Mocanu, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Stimați colegi constat cu amărăciune că 

nu vreți să votați acest proiect, pentru că puteam rămâne liniștiți...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Mocanu, nu au fost 

pe ordinea de zi...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Odată cu primirea mailului cu 

suplimentarea ordinei de zi, puteam să rămânem liniștiți 10 minute, îl citeam în liniște, 

îl aprobam și în comisie și totul era clar, dar se vede că nu este bunăvoință din partea 

dumneavoastră, mai ales că sunt și cadre  didactice aici și suntem 5 din 21 de consilieri, 

cadre didactice și ar trebui să ne pese  de acești adolescenți, da, din păcate nu ne pasă 

de copiii focșănenilor...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Domnule consilier au fost votați 

110.000 de lei în ședința trecută...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „...nu era un proiect așa de dificil de citit 

și de înțeles. Chiar vreau să-i felicit pe domnii de la Gentlemen Bikers, care ar  trebui 

să fie un model pentru toți oamenii de afaceri, care se implică în aceste activități, da și 

cred că județul Vrancea ar avea nevoie de acei psihologi și acele evenimente de 

prevenire a consumului de substanțe interzise, se vede că nu doriți...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Mocanu...” 
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Domnul consilier Mocanu Georgian: „Doriți să distrugeți și în numele 

părinților și al adolescenților, să vă fie rușine...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule consilier vă 

reamintesc, doamna Tătaru vă dau cuvântul...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Domnule președinte haideți să, haideți 

să citim ceva din proiect și apoi să vedem cui trebuie să  fie rușine, da?” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Doamna consilier, puțin, cu 

calm...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Deci proiectul specifică foarte clar...” 

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

Tătaru eu îi reamintesc domnului Mocanu că acest proiect a fost votat...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Bineînțeles...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Îi reamintesc domnului 

Mocanu că noi, acest proiect nu a fost pe ordinea de zi...” 

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

s-a votat în forma inițială nu va putea fi realizat integral…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Asta e altă discuție. Dar să 

spui că noi nu dorim, deja e departe...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Să ne fie rușine...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Noi l-am votat.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Ați primit pe mail suplimentarea 

ordinei de zi. Cum am stat 1 oră să așteptăm începerea ședinței, puteam să rămânem 

10 minute în plus, să citim...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Domnule președinte haideți să citim 

cum este formulat proiectul...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă rog eu frumos, e prea 

mult...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Domnule Bîrsan v-ați asumat 

...Consiliul Local, trebuie să aveți timp să citiți proiectele...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Bîrsan haideți să 

vorbim pe rând. Domnule Bîrsan, domnule Bîrsan să știți că am închis microfoanele, 

că era prea mult roșu. Erau prea multe deschise. Domnule Bîrsan haideți să vorbim pe 

rând, cu calm. Doamna Tătaru aveți cuvântul și vă rog să n-o întrerupeți, apoi domnul 

Primar.Haideți să încercăm să...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Haideți să dăm citire referatului de 

necesitate, la proiectul propus spre suplimentarea ordinii de zi, da? Deci ce se dorește, 

prin HCL 116/2022 s-a aprobat participarea Municipiului Focșani în calitate de 

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

substanțe psihoactive ”Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea. Corect până aici? 

 S-a aprobat. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Focșani cu nr. 

42923/27.04.2022, Asociația Gentlemen Bikers, suplimentează participarea la 

evenimentele artistice din cadrul proiectului, cu suma de 25.000 de lei, 25, nu 75. 

Corect! Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Focșani cu nr. 

42753/27.04.2022 Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focșani solicită 

suplimentarea bugetului alocat proiectului, suma de 50.000 lei, suplimentată ca 

participare a Consiliului Local al Municipiului Focșani prin Ateneul Popular Maior 
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Gheorghe Pastia Focșani, va fi redistibuită din cadrul bugetului anual aprobat pentru 

instituția de cultură menționată, din bugetul alocat Festivalului Florentin Delmar etc. 

Deci proiectul este aprobat, se solicită suplimentarea sumelor. Pentru ce este 

suma propusă de 50.000 lei, respectiv la anexa 2, cap.3, se specifică, Ateneul Popular 

Maior Gheorghe Pastia Focșani solicită suma de 160.000 lei, adică 110.000 +50.000 

pentru 3 DJ, plus un prezentator, pentru 3 zile, închiriere scenă Piața Unirii, spectacol 

de lasere, 3 zile, trupe muzicale, de exemplu IRIS, COMPACT, trupă, VAMA 

VECHE, ZDOB ȘI ZDUB, trupă, etc.  

Pentru spectacole, Consiliul Județean a alocat 0 lei, Consiliul Județean a alocat 

bani pentru 600 de sesiuni de informare în orele de dirigenție cu elevii și profesorii și 

celelalte, da, pentru 22 de licee. OK, convenție, convenție, dar ca să vină domnul 

consilier Mocanu și să spună că noi ne opunem unui proiect educativ, aceasta este o 

gogoriță PSD-istă, domnule consilier. 

Domnule consilier vă rog să vă abțineți și să nu ne mai acuzați pe noi, că suntem 

cadre didactice și nu ne pasă de educația copiilor, vă rog frumos să vă abțineți!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Doamna profesor Tătaru...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „...degeaba...” 

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

domnule Nițu, domnule Mocanu, vorbim pe rând, vorbim pe rând toată lumea, dacă 

vorbim așa. Domnule Nițu, vă rog, vreți să vă înscrieți la cuvânt? Domnule Primar 

aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Ce ați făcut o oră jumate afară?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnule Nițu haideți să terminăm cu 

discuțiile astea, de 20 de ani ești aici și n-ai făcut nimic...” 

Domnul Cristi Dumitru: „Îmi cer scuze, îmi cer scuze dar...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Am să vă rog 

frumos...Domnule Dumitru...” 

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

nu…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Dumitru...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „I-ai fugărit mă, au plecat din Municipiul 

Focșani, copiii dumitale...” 

Domnul Cristi Dumitru: „Îmi cer scuze că trebuie să asist la o asemenea  

discuție...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Păi nu. Haideți să vă zic care 

e regula aici. Regula este că eu trebuie să vă dau cuvântul.” 

Domnul Cristi Dumitru: „A, îmi cer scuze, aștept, aștept, n-am știut...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Să știți că eu  nu vi-l dau.”  

Domnul Cristi Dumitru: „A, OK.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Pentru că ați spus ceea ce ați 

avut de spus...” 

Domnul Cristi Dumitru: „Nu este corect ceea ce ați transmis dumneavoastră, 

dintr-un singur motiv...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Este o discuție, deci între noi 

consilierii pe care, deci o facem...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, dar e 

publică.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Am înțeles punctul 

dumneavoastră de vedere și l-am acceptat.”  

Domnul Cristi Dumitru: „Păi nu l-am exprimat...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnul Bîrsan a explicat 

foarte bine și a explicat că acest proiect nu a fost votat din anumit deci motiv, ci pentru 

faptul că nu l-am citit, da? Doamna Tătaru, doamna Tătaru...” 

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

președinte…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „....dacă l-a citit...” 

Domnul Cristi Dumitru: „Nu l-a citit, asta spun...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Dacă doamna Tătaru l-a citit, 

este faptul că este aici în Primărie...” 

Domnul Cristi Dumitru: „....păi de asta vreau să cer...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Haideți...” 

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

îmi permiteți, domnule președinte, domnule președinte…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Este foarte corect, vă repet 

încă o dată și vă mai ...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Cum am reușit să citesc mailul trimis? 

Cum am reușit? Dumneavoastră nu aveți internet?” 

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

președinte, domnule președinte haideți ca să închidem odată acest subiect, că e penibil 

de acum ce se întâmplă…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Primar aveți 

cuvântul...” 

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

domnilor consilieri  n-ați citit acest proiect, nu l-ați primit la timp ? Dar atunci întreb 

altceva, cum în comisia de specialitate ați votat cu 9 voturi ”pentru” acest proiect? 

Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Domnule Primar au fost multe 

proiecte care le-am votat, vă reamintesc, vă reamintesc...” 

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

favorabil în comisia de specialitate. Dacă nu aveați cunoștință despre acest proiect, nu-

l votați în comisia de specialitate, da ? Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Ok. Atunci vă întreb 

altceva...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar, nu toată lumea a fost în 

comisia aceea de specialitate, știți bine...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „9 

consilieri în comisia de specialitate, care au dat avizul favorabil…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „E vorba de 9 din 21. Păi n-au votat, domnule 

Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„….ședința cu 45 de minute întârziere, tocmai din acest motiv…” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar acesta este motivul clar și 

sincer și este singurul motiv, da și de altă dată, doamna secretar eu promit că voi lua 

atitudine de fiecare dată și voi fi vehement când vor apare proiecte suplimentare pe 

ordinea de zi. Să respectăm legea...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Este alegerea dumneavoastră...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Este alegerea noastră și eu vă previn  pe 

dumneavoastră să vă faceți datoria...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Trebuie să înțelegeți, nu, nu, nu începeți din nou să susțineți că este nelegală 

suplimentarea ordinii de zi. În momentul în care se propune...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamnă este legal ce vrea domnul Primar să 

aducă aici pe masă. Ce vrea dânsul poate să aducă, dar nu poate fi legal să ne obligați 

pe noi să votăm așa ceva...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Am și argumente...Nu vă obligă nimeni.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi ne trântiți nouă pe masă la 14:30 o hartie 

că acestea sunt proiecte și să le votăm. Dar drept cine ne luați?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „….13:45 

ora mailului…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar lăsați mailurile, că nu citim 

mailurile. Cine are timp să le citească, n-are decât, unii stau degeaba toată ziua și taie 

frunze la câini, că se angajează la stat și n-au altceva de lucru...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Când   v-

ați înscris pe lista de consilieri, v-ați asumat niște responsabilități pe care trebuie să le 

respectați, domnule consilier…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, domnule Primar, eu am citit legea înainte 

și legea spune clar ce drepturi avem și cum votăm...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Care lege, s-o citim și noi?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...da și nu ne puteți dumneavoastră obliga să 

votăm cum doriți, votăm cum ne duce pe noi conștiința și legea...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Nu vă obligă nimeni. Sunt două lucruri separate, nu le mai amestecați, vă rog!” 

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

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Vă mulțumim, domnule Bîrsan că 

suntem acuzați că tăiem frunze la câini, cei care suntem profesori și cadre didactice, vă 

mulțumesc frumos!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Mocanu dacă v-ați auzit numele 

dumneavoastră, că tăiați frunze la câini, vă privește, dar dumneavoastră personal pot 

să vă spun, că dumneavoastră personal, tăiați frunze la câini...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Da, haideți, haideți, nu, nu, 

...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pot să vin cu activitățile pe care le 

desfășor și la școală și la clubul sportiv pe care-l conduc și alte activități.” 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu: „Vă mulțumesc, vă mulțumesc, 

vă rog să aveți această discuție după ședință, dacă vreți să mai vorbiți. Dacă nu mai 

sunt discuții, declar ședința închisă, vă rog frumos!” 

 

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

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 
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