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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 

31.01.2022 

 

 

     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 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 Serviciul 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 Ionica Mandea – inspector  Serviciul corp de control al Primarului; 

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

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

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

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

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

 d-ra Bianca Răcoșanu – Primar Consiliul Local al Tinerilor; 

 d-ra Ene Cătălina Georgiana – viceprimar Consiliul Local al Tinerilor. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local al doamnei Nedelcu Cristina Mirela; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



2 
 

 

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

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 

privind aprobarea tarifelor locale pentru producerea, transport, distribuția și 

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

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,84 mii lei din bugetul local 

al Municipiului Focșani pe anul 2022 pentru susținerea proiectului „Poștașul 

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 10”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 13”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a 

Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul 

Social Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – 

Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Focșani, pentru anul 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării constribuției de 

întreținere pentru anul 2022 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul 

Social Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – 

Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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9. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la 

nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului termic nr. 13, T 212, P 11632, a Punctului termic nr. 14, T 

206, P 11253, a Punctului termic nr. 42, T 210, P 11467 și a Punctului termic nr. 69, 

T 84, P 436, bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 134 din 

15.07.2021 privind aprobarea listei de priorități; 

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 (două) schimburi de 

locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii 

contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru doamna 

Domnescu Elena Lenuța, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate 

cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea 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, 

Zîrnă Cristian 

 

14. proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de dizolvare, lichidare și 

radiere a Societății PARKING Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr112496/15.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare 

urbanistică și S.F. în vederea construirii Spitalului Județean de Urgență Focșani – 
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județul Vrancea” – municipiul Focșani, T. 80, P. 422/2, 424/1, număr cadastral 

67775, pe terenul în suprafață de 172829 mp; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 112016/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale” – 

municipiul Focșani, intravilan atras prin PUZ Nord etapa a II-a, aprobat prin H.C.L. 

nr. 12/14.01.2019, număr cadastral 65324, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, pe terenul în 

suprafață de 5945 mp; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. 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 

 

SECȚIUNEA a II-a  

 

1. raportul nr. 627/11.01.2022 înregistrat la Primăria municipiului Focșani nr. 

3528/12.01.2022 privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul II-2021, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă 

încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani; 

 

2. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 777/12.01.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 4612/14.01.2022 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna decembrie 2021; 

 

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 31.01.2022. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 54 din 25.01.2022, 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. 

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”. 
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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?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu? Domnul Iorga ne auziți? O să revin. 

Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Prezent. Mă auziți?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„bună ziua, am consemnat domnul Iorga.” 

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.” 
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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 un număr de 17 consilieri locali municipali, iar în 

mediul online 3, în ceea ce o privește pe doamna Nedelcu Cristina Mirela, precizez că 

a depus demisia în 10.01.2022, sens în care la mapă aveți proiectul de hotărâre de 

constatare a încetării mandatului. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ, Consiliul Local fiind prezent în unanimitate 20 de 

consilieri locali.” 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 

data de 16.12.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru”. „Abțineri”? „Împotrivă”? 

Domnul Iorga Marius?”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona? Am văzut-o mai devreme, a votat „pentru”.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„în unanimitate procesul verbal a fost aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 29.12.2021. Discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt discuții, supun 

la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea a votat „pentru”.  

Domnul Iorga Marius? Doamna Drumea a votat „pentru”.  

Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Iorga ne auziți?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„cu 20 de voturi „pentru” procesul verbal  a fost aprobat. 

Vă rog să consemnați că au fost îndeplinite până la acest moment procedurile 

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de 
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astăzi, fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de 

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

Vă reamintesc  că în situația în care vă aflați în conflict de interese aveți obligația 

de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză și să anunțați acest fapt 

încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea 

unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. 

În cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează să procedați în 

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Îl invit pe domnul consilier Dumitru Victor să preia lucrările ședinței. 

Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „mulțumesc doamna secretar 

general! Bună ziua tuturor și bine ați venit la ședința Consiliului Local al municipiului 

Focșani convocată de către domnul Primar Cristi Valentin Misăilă prin Dispoziția nr. 

54 din 25.01.2022. 

Proiectul ordinii de zi are 2 sectiuni: Secțiunea I – unde sunt cuprinse 17 

propuneri de proiecte, iar la Secțiunea a II-a – sunt 2 puncte. 

Pe ordinea suplimentară de zi a mai sosit un proiect, căruia o să-i dau citire sau 

îl citește domnul Primar, în calitate de inițiator vă rog. 

Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

domnule președinte. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi 

elevi, stimați invitați ai mass-media, pentru ședința de astăzi în completarea ordinii de 

zi propun următorul proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu 

și lucrări conexe la Liceul de Artă Gh. Tattarescu Focșani. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect suplimentar? Întâi votăm introducerea pe ordinea de zi a 

proiectului suplimentar, cine este „pentru”? În online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul Iorga? Revenim. 

Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Neculai Răduță „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul Iorga? Cu 19 voturi 

„pentru” și o neparticipare proiectul a fost adoptat. Mulțumesc. 

În continuare vă rog să vă pronunțați în ceea ce privește ordinea de zi și în acest 

sens vă solicit să vă exprimați punctul de vedere dacă sunt opinii legate de aceasta 

ordine de zi, dacă nu vă propun să trecem la vot pentru adoptarea ordinii de zi inițiale..., 

în integralitate. Cine este „pentru”? Se „abține” cineva? Este cineva „împotrivă”? 

Poftiți doamna viceprimar.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „vă mulțumesc domnule 

președinte, vroiam să o rog pe doamna secretar, ați spus că toate proiectele înscrise pe 

ordinea de zi au primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate este într-adevăr 

unul care știu că nu a primit avizul favorabil, da?” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„înainte de vot se fac precizările cuvenite.” 
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Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „vă supun la vot aprobarea 

ordinii de zi în integralitatea ei, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

În online, doamna Drumea? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul Iorga? Se pare că nu 

este. Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „mă auziți, Iorga sunt. Sunt „pentru”, 

îmi cer scuze cred că am ceva probleme cu internetul, vă aud cu o întârziere de câteva 

secunde.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „în regulă, vă mulțumim. 

Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Neculai Răduță „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „cu 20 voturi „pentru” ordinea 

de zi a fost aprobată.” 

 

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

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Nedelcu 

Cristina Mirela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aș vrea să 

informez încă o dată consilierii locali, cât și cetățenii, doamna profesor Nedelcu 

Cristina-Mirela a fost numită în funcția de Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului 

Culturii, de aceea dumneaei a fost obligată să renunțe la acest mandat de consilier. Îi 

mulțumim pentru toată colaborarea și îi dorim în continuare succes și sperăm noi să 

aibă activitate benefică pentru vrânceni, pentru focșăneni și pentru toată România. 

Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „supunem la vot proiectul nr. 

1, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”.  

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

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

Alexandru,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

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

Maria și Bîrsan Costel. 

În online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnul Răduță?” 

Domnul consilier Neculai Răduță „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „cu 20 voturi „pentru” 

proiectul nr. 1 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 1 

 

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

aprobarea completării art. 2 și modificării art. 3 din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea tarifelor 
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locale pentru producerea, transport, distribuția și furnizarea energiei termice de 

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

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Da doamna viceprimar, poftiți.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule președinte. 

Aș avea rugămintea la conducerea ENET, care este în sală și nu numai, cât și la 

departamentul de fonduri europene din cadrul Primăriei să ne ofere la dispoziția 

Consiliului Local, de altfel și am cerut în nenumărate rânduri contractul de finanțare 

pentru modernizare rețele termice și am înțeles că este cumva la secret și nu avem acces 

la el. Contractul, aici revin la domnul director tehnic Manole Merchea, la contractul de 

vânzare energie electrică pe care o produce societatea ENET SA și raportul 

administratorului judiciar care timp de 2 ani din 2019 de când firma a fost declarată în 

insolvență de către Primăria municipiului Focșani până în momentul de față, pentru că 

știm că s-a schimbat și administratorul judiciar, nu am avut la dispoziție nici un raport. 

Acel administrator judiciar era practic desemnat pentru reorganizarea societății, lucru 

care nu s-a întâmplat și nu avem nicio dovadă că a întreprins ceva în sensul acesta. Și 

mai mult decât atât știm că din vânzarea energiei electrice pe care o produce ENET SA 

și la prețul care este acum destul de mare al acestei energii produse ar trebui ca firma 

cumva să se redreseze, mai mult decât toate celelalte pentru că produce ceva ce vinde,  

ar trebui foarte scump pe piață, noi nu avem dovada acestui lucru să vedem la ce preț 

vinde societatea această energie electrică produsă și să nu uităm că gigacaloria la 

Focșani este foarte mare din păcate, față de multe alte localități din țară, București, 

Oradea. Este adevărat că subvenția este neschimbată, practic populația plătește aceeași 

tarif prin ceea ce s-a votat în noiembrie 2021, dar aș propune chiar și reducerea prețului 

la gigacalorie cu tot cu producere, transport, distribuție și furnizare cu o diminuare de 

30% și consider că punându-ne la dispoziție toate aceste documente cu siguranță cred 

că avem și cum să acoperim acest lucru. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „deci în proiectul propus prețul 

este de 638,93 lei, se propune conform unui act normativ cota redusă de 5% asupra 

bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări servicii. Nu este 

specificată valoarea la care se reduce, știm este aritmetică simplă, în tot proiectul nu se 

face, nu se spune exact care este valoarea. Deci se reduce impozitul, TVA-ul de la 19 

la 5%, din calculele mele este o reducere de aproximativ 75,01 sau 05, însă în cuprinsul 

proiectului, nici în referatul de necesitate, nici în referatul de aprobare nu se specifică 

valoarea exactă în urma aplicării reducerii cotei de TVA. Mulțumesc. Dacă mai sunt 

discuții pe marginea acestui proiect?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este simplu 

la 536,91 fără TVA, se înmulțește cu TVA-ul...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „da domnule Primar știm și 

noi aritmetică simplă...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „563... și nu 

sunt 638. Da, dar se mai și fac calcule, 75,17 lei, ați spus bine...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „da...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „asta este 

diferența ...” 
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Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „...dar din punctul meu de 

vedere este omisiune și acest lucru trebuia consemnat în referatul de necesitate, în 

referatul de aprobare și toate documentele premergătoare pentru întocmirea acestui 

proiect de hotărâre.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi am 

făcut referire la cota redusă de TVA de la 19 la 5%. Iar în ceea ce privește..., acesta 

este un preț de producere, transport, distribuție și furnizarea energiei termice, nu are 

nici o legătură cu prețul de facturare către populație...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „n-am spus lucrul acesta... 

dumneavoastră ați afirmat, este la prețul total, nu era vorba de cei 285 lei pe care 

populația îi plătește furnizorului de agent termic. Dacă mai sunt discuții, vă rog. Dacă 

nu mai sunt discuții vă propun să trecem la vot, cine este „pentru”?  

Vă rugăm să luați act și în perioada imediat următoare să ne puneți la dispoziție 

atât contractul cât și toate documentele solicitate de către doamna viceprimar Ana 

Maria Dimitriu. Mulțumesc. În continuare încă o dată reiau, vreau să vă rog să votăm 

...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „vreau să supuneți la vot ceea ce 

am propus pentru că vreau să fie o propunere pe care Consiliul Local să o voteze. 

Consiliul Local este cel care ...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „atunci vă rog să votăm 

propunerea doamnei viceprimar...” 

Domnul consilier Radu Nițu „domnule președinte am votat o dată, haideți...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnule Nițu, vă rog 

frumos...” 

Domnul consilier Radu Nițu „...ne jucăm de-a votul aici în sală?” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „domnule Nițu, în primul rând 

vă rog frumos să-mi cereți acordul să vorbiți, dacă ...” 

Domnul consilier Radu Nițu „am dreptul să vorbesc...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „aveți dreptul, dar 

Regulamentul intern, votul administrativ este foarte clar și spune în ce condiții. Deci 

eu nu o să interzic sau nu o să opresc pe nimeni să-și exprime un punct de vedere atâta 

timp cât ne desfășurăm conform procedurii. Mulțumesc.  

Solicitarea doamnei viceprimar este, eu sunt nevoit în calitate de președinte de 

ședință să o supun la vot, că dumneavoastră nu sunteți de acord sau sunteți de acord. 

Da doamna secretar general vă rog.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„procedural vreau să explicați ce supuneți la vot, amendament la proiectul de 

hotărâre?...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „exact, amendament la proiectul de 

hotărâre...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„vă rog să-l formulați.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „se va introduce art. 4 prin care se 

va diminua prețul la gigacalorie, prețul local de producere, transport, distribuție și 

furnizare de la 638,93 lei/gigacalorie, inclusiv TVA, pentru că acesta este prețul cu tot 
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cu TVA, cu o reducere de 30%, însemnând 191,679 lei/gigacalorie, rămânând prețul 

gigacaloriei de 447,251 lei/gigacalorie. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „domnule 

președinte...” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „da domnule Primar, vă rog. 

Vreau să vă propun o pauză de 10 minute, după care revenim.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu. Dacă 

îmi dați voie cred că nu aveți nevoie de nici o pauză.” 

Domnul președinte de ședință Victor Dumitru „vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „prețul 

propus, de fapt prețul aprobat prin ultima hotătâre, este un preț reglementat de ordinul 

ANRE, noi nu putem să reducem un preț reglementat de ANRE. Asta înseamnă ca să 

închidem ENET-ul, pentru că diferența între prețul rezultat aplicând cota de TVA de 

5%, cât a rezultat 536,91 x 5% - 285 lei cât se încasează de la populație reprezintă 

subvenția pe care bugetul local o suportă pentru a putea ca ENET-ul să producă în 

condiții cât de cât normale. Nu spunem că acest preț este cel real. În contextul evoluției 

prețurilor la gazele naturale în acest moment s-ar putea nici acest 536,91 lei, preț fără 

TVA de producție, este cost de fapt de producție să nu fie acoperitor în realitate, ori 

reducerea aceasta ce înseamnă? Înseamnă subvenția pe care noi o plătim de la bugetul 

local către ENET, iar ENET-ul nu va mai putea să-și acopere nicicum costurile. Nici 

în acest moment ENET-ul nu-și acoperă costurile în integralitatea lor, dacă mai facem 

și această reducere băgăm ENET-ul în faliment direct.  

Vă rog, analizați cu atenție această propunere! Eu știu că politic dă bine. Și eu 

aș vrea să nu-mi plătească nimeni niciun leu, nici la căldură, nici la întreținere, nici la 

gunoi, nicăieri, dar nu este posibil așa ceva. Și mai mult decât atât, contravine unui 

ordin al președintelui ANRE.” 

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

Mulțumim! Domnul consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Eu vă readuc aminte, în calitate 

de președinte al Comisiei de buget și administrație publică, că aceste amendamente pe 

care dorim să le facem, oricare dintre noi, să fie discutate în Comisia de buget.  

Sunt anumite proiecte, cum este acesta cu ENET, la care nu putem să  aruncăm 

niște sume fără să calculăm, să discutăm cu responsabilitate tot ceea ce se întâmplă. 

Din punctul meu de vedere, în calitate de președinte al Comisiei de buget și 

administrație publică, eu nu voi vota acest amendament, pentru că nu a fost discutat și 

întotdeauna voi susține amendamentele discutate de PNL în cadrul ședințelor. Vă 

mulțumesc!” 

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

Domnule Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Interesant.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Repede și la 

obiect, domnule Nedelcu. Vă rog frumos! Ca să nu ne pierdem în detalii inutile.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu mă mai întrerupeți! Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Nu vă întrerup.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ba chiar m-ați întrerupt și nu permit lucrul 

ăsta, pentru că nici eu nu vă întrerup pe dumneavoastră. Să revenim.  
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Interesantă propunerea doamnei consilier și viceprimar Ana-Maria Dimitriu.  

Chiar interesantă. Dacă matematic, acei 30% pe care dumneavoastră vreți să-i reduceți 

din prețul acesta, se regăsesc în prețul de vânzare al energiei electrice. Dacă 

dumneavoastră ați făcut calculele astea, nu este niciun fel de problemă să votăm altă 

dată, peste o lună sau două, dacă reiese matematic că putem și ENET-ul poate suporta 

această diferență, să votăm, să diminuăm cu 30%. Cred că, cum a și zis domnul Primar, 

tuturor ne convine să plătim mai puțin, că nu este nimeni nebun să plătească mai mult 

sau să împovăreze populația cu mai mulți bani, mai ales că panta noastră este 

descendentă ca și venituri per capita, da?  

Deci eu salut inițiativa asta, doar să poată fi justificată matematic. Vă 

mulțumesc!” 

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

domnule consilier! Domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Mulțumesc, domnule președinte! Scurt 

pe 2. Eu recomand totuși să nu votăm  acest amendament deocamdată.     Într-adevăr, 

trebuie supus unei analize consistente, cu toți factorii de decizie și competenți în 

domeniu. Până la urmă, acest proiect este de fapt reducerea  TVA-ului. Aici este bine. 

Și este o chestie simplă. Eu zic să votăm deocamdată așa cum este fără niciun 

amendament și stăm la masă cu toții și dacă ajungem la o soluție constructivă, vom 

face așa. Dar având în vedere situația financiară a ENET-ului, mă îndoiesc că acest 

lucru va fi posibil. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Doamna 

viceprimar!” 

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

Tocmai din acest considerent, să nu uităm dragi colegi că o să avem de votat bugetul  

în viitor, în viitorul foarte apropiat. Și ceea ce am propus astăzi, ține până la urmă și 

de buzunarul focșăneanului care plătește un cost foarte ridicat și doi, subvenția, pe care 

Primăria n-o s-o poată suporta la infinit atât de mare.  

Așadar, sunt două aspecte de care trebuie să ținem cont. Și da, domnule 

președinte și dragi colegi, aștept cu interes aceste documente pe care  le-am cerut nu o 

dată, și nu doar eu, ci și foarte mulți colegi, cât și din grupul PSD. Le-am cerut la mapă 

sau le-am cerut să ni se pună la dispoziție dosarele. Poate sunt zeci de dosare. Nu-i 

nicio problemă. Avem timp să le studiem, dar trebuie văzut, pentru că așa să veniți cu 

proiecte ca inițiator de fiecare dată, că se scumpește aia, că se scumpește cealaltă, în 

condițiile în care în Focșani,  știm foarte bine calitatea vieții nu a crescut absolut deloc. 

Salariile sunt la fel de mici sau oamenii emigrează din Focșani. Cred că ar trebui să vă 

gândiți la lucrul acesta. Niciodată nu ați dat o dare de seamă ca Primar în fața 

Consiliului Local cu privire la această insolvență pe care dumneavoastră ați declarat-

o. Mulțumesc!” 

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

doamna viceprimar! Încă o dată... domnul Nedelcu, gata este suficient.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „O precizare la doamna consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Nu, vă rog 

frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Emigrează din țară, nu din oraș. Că dacă ar 

emigra din orașul nostru, s-ar duce în Buzău sau în altă parte. Într-adevăr, am avea o 
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administrație slabă, dar nu, ei emigrează din țară către țări mai bune. Nu din orașul 

nostru către un alt oraș.” 

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

domnule Nedelcu! Încă o dată revin și vă propun o pauză de consultări de 10 minute.” 

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

ca înainte de a face această pauză, dacă vă doriți pauză, abia ați început și începeți cu 

o pauză. Pauzele lungi și dese cheia marilor succese, spunea cineva. Dar eu vă spun 

atât, poate domnișoara n-a înțeles. Este vorba azi de un vot pentru a reduce ceva, nu a 

crește.” 

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

Primar, am înțeles. Nu este cazul să mai subliniați și să mai lungim discuția. ” 

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

TVA-ul se suportă de către cetățean, de către consumatorul final, se suportă din 

buzunarul propriu.” 

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

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

ceea ce privește producția de energie electrică nu se vinde energia electrică la piață sau 

o vinde la nu știu cine. Se vinde într-un sistem reglementat stabilit prin Regulamentul 

ANRE. Știm foarte bine cum se vinde. Se livrează de fapt acea energie în Sistemul 

Național de Transport al energiei electrice și se plătește la prețul pe care-l plătește 

ANRE-ul la toți producătorii de energie electrică. Nu există aici că-l vindem, lui SC 

FLORICICA SRL  la colțul străzii, c-un preț mai mic și ne luăm noi, că eu știu că 

cineva s-a dat mare specialist acum o săptămână într-o emisiune și s-a făcut el de tot... 

dar nu știe nimic... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul Primar, 

mă văd nevoit să vă întrerup. Vă rog frumos, nu divagați. Rămâneți la subiect. Intrăm 

într-o interminabilă discuție.” 

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

a cui este trâmbița. Doamna este trâmbița cuiva. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul Primar, 

eu vă rog foarte mult să încetați!” 

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

ar gândi, dar nu știe, n-are cu ce.” 

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

o pauză de consultări. Mulțumesc! 10 minute.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, dar de ce luați pauză? Nu v-ați 

consultat? Am avut comisie, n-ați luat lumină? Duceți-vă și... chiar sunteți culmea. Am 

pornit de 10 minute și luați pauză. De ce n-a propus la Comisie?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Luați loc, vă 

rog! Dar nu, am vorbit frumos. 

 Reluăm ședința. Referitor la proiectul nr. 2, doamna viceprimar               Ana-

Maria Dimitriu, vă rog!” 

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

înțeleg că nu se poate vota un astfel de amendament, odată ce nu avem toate 

documentele puse la dispoziție ca să putem vedea toate cifrele, domnule director tehnic 

Merchea, domnule Primar, care trebuie să ne puneți la dispoziție contractele de 
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finanțare, care sunt ținute la secret.  Încă o dată vă readuc aminte că, Consiliul Local 

este cel care votează și în consecință, va trebui să ne puneți la dispoziție aceste 

documente. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Și eu vă 

mulțumesc! Doamna viceprimar Alexandra Tătaru!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Aș vrea să mai întreb ceva. Mi    s-a 

părut mie sau ați spus mai devreme că ENET vinde energie electrică în sistemul 

național? Sunteți sigur de chestia asta? Pentru că eu știam că ENET a fost omis de la 

asta. Nu știu. Întreb încă o dată, poate... Mulțumesc!” 

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

doamna viceprimar!” 

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

dumneavoastră cunoașteți vreo rețea particulară care circulă așa aerian sau subteran 

față de ce este rețeaua. Eu am spus în sistemul național de transport și distribuție a 

energiei electrice.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnule 

Primar, aș vrea să vă rog ca atunci când interveniți să solicitați acest lucru.” 

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

m-a întrebat și a trebuit să-i răspund.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Știu, dar nu 

răspundeți instant așa. Haideți să respectăm niște reguli.” 

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

dumneavoastră  doamna viceprimar cunoașteți că există un sistem de transport și de 

distribuție. Am spus că varsă această energie electrică produsă, o varsă în sistemul 

național de transport și distribuție a energiei electrice.” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Ideea de bază era că noi nu avem 

absolut nicio dovadă, nicio factură, nicio chitanță, nicio sumă încasată sau știu eu, pur 

și simplu n-avem decât niște adrese seci prin care ni se cer niște bani. Asta nu este 

referitor la proiectul pe care-l votăm acum, ci în general. Absolut nimic. 

Dumneavoastră sunteți singurul reprezentant acolo în S.C. ENET și niciodată nu ați 

venit la noi cu niște informații cu privire la această societate, care merge în pierdere și 

mănâncă bani de la bugetul local. 

Dacă stau să-mi amintesc, anul trecut au fost milioane și milioane de lei alocate 

la bugetul local, doar ca să menținem această societate în funcțiune. Niciun plan de 

restructurare nimic, niciun raport al administratorului special. Absolut nicio soluție. 

Deci ce facem? Cum facem? 

 Dumnealui este președintele. Dumnealui semnează hârtiile.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnule 

Nedelcu, îmi cer scuze că vă deranjez și intervin într-o discuție particulară între 

dumneavoastră și ... Doamna viceprimar.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc! A fost doar o completare. 

Bineînțeles că vom vota acest proiect, dar a fost o completare și vrem neapărat să ne 

pună la dispoziție și nouă niște date. Atât. Mulțumesc!” 

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

viceprimar și eu mulțumesc! Întrucât doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu a retras 

propunerea de amendament, vă propun votarea proiectului în forma inițială.  



15 
 

Cine este pentru?  

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

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

Alexandru,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

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

Maria și Bîrsan Costel. 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. În online, doamna Drumea!”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul 

consilier Iorga! Domnul consilier Răduță!” 

 Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul 

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru. M-auziți?” 

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

domnule Iorga!” 

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

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

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

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, proiectul numărul 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 2 

 

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

alocării sumei de 1,84 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2022 pentru susținerea proiectului „Poștașul inimii”, inițiat și organizat de 

Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui subiect? 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,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

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

Maria și Bîrsan Costel. 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „În online, 

doamna Drumea!”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul 

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

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

Domnul  Răduță!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Da. Aici sunt. Pentru. Scuze!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Vă rog să fiți 

mai prompt. 

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

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

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

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, proiectul numărul 3 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 3 

 

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

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10”; 

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... Nu sunt 

discuții, nu?  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,  Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

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

Maria și Bîrsan Costel. 

În online? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru și eu.” 

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

Iorga. Am zis da. Am auzit. A zis de două ori. A repetat întruna. Haideți, vă rog frumos 

atunci când sunteți întrebați, atunci să votați, să nu votăm așa alandala, fiecare cum are 

timp, cum se trezește, cum poate. Domnul Nicolae Răduță!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Da.” 

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

Deci cum votați pentru proiectul nr. 4?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru, domnul Dumitru.” 

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

domnule consilier!  

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

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul numărul 4 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 4 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Colegii mei au fost nelămuriți și da, 

am aflat în Comisii, dar aș vrea să-l rog pe domnul Imireanu să ne explice de ce 

valoarea neeligibilă este mai mare decât valoarea eligibilă? Adică de ce ne lăudăm cu 

2 milioane lei atrași din fonduri europene și vrem să cheltuim 4,2 milioane lei de la 

bugetul local, în plus pentru această reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 13 la 

care se adaugă încă 600 mii pentru Grădinița nr. 10? Vă mulțumesc!” 

  Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Da. Și noi 

mulțumim! Dacă aveți un răspuns pentru această problemă? Deocamdată văd că 

nimeni...” 

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

trebuie să ne fie frică de niciun fel de răspuns. Este foarte simplu. V-a explicat la 

Comisii, dar s-ar părea că pentru unii clopotele trag de 5 ori, dar degeaba.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Comisiile nu sunt transmise în direct 

și populația nu află de la Comisii despre ce este vorba.” 

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

punctul meu de vedere, cetățenii sunt bucuroși atunci când se realizează asemenea 

obiective și nu-i interesează foarte mult sursa de finanțare a realizării acestor obiective. 

Dar pentru cei foarte interesați, de cum se cheltuie banul din bugetul local și din 

fondurile europene, o să spun că, această investiție se face așa cum scrie și în raportul 

de aprobare, în referatul de aprobare prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, 

prin Axa prioritară nr. 9 ”Sprijinirea regenerării economice sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban prioritate de investiții...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul Primar, 

vă rog să rezumați! Nu stăm până diseară să citiți dumneavoastră referatul de aprobare. 

Vă rog frumos! Fiți mai concis și mai explicit! Lucrurile astea au fost spuse... Domnul 

Nedelcu...” 

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

haideți să citim. Doamna viceprimar n-a avut timp să citească.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul Primar, vă rog să vă rețineți 

concluziile! Eu am întrebat foarte clar și puteți să-mi răspundeți fix cum a răspuns 

domnul Imireanu.  

Au fost atâtea proiecte depuse pentru o valoare prealocată... Ce-i atât de greu? 

Și eu l-am rugat pe domnul Imireanu. Dacă doriți să fiți mai ponderat în afirmații. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul Primar, 

mulțumim! Lucrurile astea le-am citit și noi în materialele pe care ni         le-ați pus la 

dispoziție.” 

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

rezerv dreptul de a-i răspunde. Voiam să explic cetățenilor, pentru că cetățenii nu știu. 

Pentru ca să dăm explicații cât mai detaliate cetățenilor, trebuie în primul rând...” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Dar nu asta v-a 

întrebat. Ne pierdem în detalii care nu sunt relevante.” 

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

ca cetățean al municipiului Focșani m-ar interesa și aceste aspecte.” 

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

Primar. Atunci faceți publice toate proiectele și cu materialele și cei interesați pot citi, 

însă noi... Ceea ce v-a cerut doamna viceprimar, este exact ceea ce a spus domnul șef 

de birou sau șef serviciu de la fonduri europene, domnul Imireanu.”  

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

este complet răspunsul pe care-l dau eu, nu-l vor înțelege cetățenii.  

Vă rog frumos! Haideți aveți puțină răbdare dacă tot vreți așa să epatăm că noi 

citim proiectele, dar nu le știm.” 

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

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

sau nu le știți? Dacă le știți nu le mai discutați, dacă nu le știți haideți să le discutăm. 

Cetățenii le pot vedea și în mediul online și pot fi accesate pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Focșani. Dar pentru toți cei care ne urmăresc, în special pentru 

domnul Grindă, care n-are ce face, în loc să fie la sesiune, stă și se uită la această 

transmisiune live. O să-i povestesc și dumnealui că nu are niciun proiect făcut în 

Focșani, așa cum s-a lăudat. Toate proiectele au fost inițiate de Misăilă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Domnul Primar, 

vă rog frumos să vă abțineți de la discuții care nu fac obiectul acestui proiect de 

hotărâre!” 

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

trebuie ușor-ușor să spunem lucrurilor pe nume.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Păi oricum 

dumneavoastră spuneți lucrurilor pe nenume, nu pe nume și divagați foarte mult de la 

subiect, ceea ce ne împiedică în buna desfășurare a ședinței.” 

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

fost întrerupt, domnule președinte. Eu am spus la subiect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „V-am rugat 

foarte mult să fiți mai concis și la obiect, să nu dăm citire unor materiale de zeci de 

pagini, în care practic redăm ceea ce scrie acolo. Ceea ce scrie acolo am citit. Ceea ce 

v-a solicitat doamna viceprimar nu este consemnat în acel...” 

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

să scurtăm toată discuția, pentru că s-au dat explicații la Comisii, eu propun să vă 

transmit în scris și pe urmă să iasă doamna viceprimar cu o postare pe facebook, ca să 

aibă și dumneaei activitate la care n-are decât 3 like-uri pe postare. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Da. Mă rog. 

Domnule Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, am o rugăminte la 

dumneavoastră. Nu mai copiați antevorbitorii dumneavoastră care au stat în acel 

fotoliu. Fiți dumneavoastră mai liniștit, mai calm, dacă vreți ca ședințele acestea să 

meargă mai repede. Nu-l întrerupeți pe cel care vorbește, deci care explică, pentru că, 

vedeți după aceea, se lungesc prea mult. Dacă sunt... atunci se nasc și animozități. Fiți 
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un pic dumneavoastră mai conciliant și atunci nu trebuie să ne mai lungim și cine nu 

înțelege, nu înțelege. Asta e.  

Apar cu o de asta, vorba domnului Primar, pe facebook cu o ședință... și atunci 

imediat...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Vedeți?  Cum 

inflamați lucrurile și cum divagați de la subiect? ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, chiar nu divaghez deloc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Discuțiile pe 

care le faceți dumneavoastră nu fac decât să prelungească inutil această dezbatere. Da, 

domnule Nițu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați început chestia asta și v-am atras atenția 

că așa este mai bine.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, v-am rugat să stați un pic 

mai... de microfon pentru că vorbiți tare. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Ok. Îmi cer 

scuze!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și ne intimidați oleacă. Doi, Eu am considerat 

că și doamna, cred că a înțeles că, domnul Imireanu a explicat foarte clar la comisii și 

nu știu... Vreți să vă vadă lumea mai mult acum? Uite! Vă vede. Dar vă pune și un 

semn de întrebare.  

 Haideți să mergem mai departe și să votăm proiectele comunității. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Victor Dumitru: „Nu. Eu nu vreau 

să mergem mai departe până doamna viceprimar nu primește un răspuns. Un răspuns 

la obiect, așa cum l-a primit în Comisii pentru că nu pentru ea și nu despre ea este 

vorba. Este vorba despre cetățenii Municipiului Focșani, care trebuie să fie informați. 

Și această informație o pot  lua și reluând explicațiile care ne-au fost date.  

Știu că sunteți amuzat, domnul. Dar nu este mare lucru. Se pare că nu vreți ca 

cetățenii Municipiului Focșani să știe cum stau lucrurile, păi nu... dar domnul 

primar...în fine...vă rog domnul primar dacă ne puteți lămuri.” 

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

formula răspunsul în scris, mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim și noi. Dacă 

mai sunt discuții pe marginea acestui proiect? Întrucât nu mai sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță? Domnul consilier Răduță? 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Da, da, da, pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru, m-ați auzit?” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumesc domnul 

Iorga. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul a fost adoptat devenind hotărârea nr. 5 

 

Se prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din 

Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog! Dacă nu sunt discuții vă 

propun să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru și eu.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul Iorga. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 6 

 

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

aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Social Multifuncțional 

”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul Social Cămin 

Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, pentru anul 

2022;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem…domnul primar vreți să spuneți ceva? Da..bine, ok, atunci să trecem la vot. 

Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 
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În sală au votat pentru următorii domni consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Da, pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru și eu, mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 7 

 

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

stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 

membru de familie în vederea calculării constribuției de întreținere pentru anul 

2022 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social Multifuncțional 

”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul social Cămin 

persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, precum și 

susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru și eu.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumesc domnul 

Iorga. 

Cu 20 de 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, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 8 

 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul Municipiului 

Focșani, pentru anul 2022; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul Iorga. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

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

 

Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic 

nr. 13, T 212, P 11632, a Punctului termic nr. 14, T 206, P 11253, a Punctului 

termic nr. 42, T 210, P 11467 și a Punctului termic nr. 69, T 84, P 436, bunuri 

imobile aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru și eu.” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul Iorga. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 10 

 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 134 din 15.07.2021 privind 

aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, doamna 

consilier Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 11 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 11  

 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui număr de 2 (două) schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, 

Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în 
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conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările 

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

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

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul Răduță. 

Doamna consilier Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnul Iorga. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 12 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 12 

 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru doamna Domnescu Elena Lenuța, titular 

de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 

114/1996 republicată și modificată și Legea 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, Zîrnă Cristian 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc domnule 

consilier, doamna consilier Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 
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 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 13 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 13 

 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

inițierea procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere a Societății PARKING 

Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță? Da, mulțumesc. Doamna consilier 

Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „A auzit domnul președinte?” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumesc domnul 

consilier, da, am văzut și mulțumim, domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumim domnul Iorga. 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 14 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 14 

 

Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112496/15.11.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare 

PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică și S.F. în 

vederea construirii Spitalului Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea” – 

municipiul Focșani, T. 80, P. 422/2, 424/1, număr cadastral 67775, pe terenul în 

suprafață de 172829 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „ 

Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 15 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 15 

 

Se prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112016/12.11.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare 

teren în vederea construirii de locuințe individuale” – municipiul Focșani, 

intravilan atras prin PUZ Nord etapa a II-a, aprobat prin H.C.L. nr. 

12/14.01.2019, număr cadastral 65324, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, pe terenul în 

suprafață de 5945 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții vă propun 

să…da domnule Nedelcu, vă rog! Da, bine, în regulă, dacă nu sunt discuții atunci vă 

propun să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.” 

În online, domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru. Mă auziți?” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Doamna Drumea? Da, vă 

aud, mulțumesc! Domnul Drumea..Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „E bine și domnul Drumea, am 

zis pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumesc doamna 

consilier. Domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc. 
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Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 16 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 16 

 

Se prezintă punctul 17 de pe ordinea 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 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui subiect, acestui proiect? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte vă rog să consemnați că 

nu particip la vot, mulțumesc!” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Nu trebuie retras, se menționează că nu a avut aviz favorabil.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumim domnul 

consilier, deci domnul consilier Bîrsan nu participă la vot. Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog, dacă mai sunt. Întrucât nu mai sunt discuții vă propun 

să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală 7 voturi pentru. Dacă se abține cineva? 10 

voturi abținere în sală. În online, domnul consilier Răduță?” 

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

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „9, aa nu participă, ok.” 

În sală au votat pentru următorii domni consilieri: Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, abținere  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian și o neparticipare la vot a domnului consilier Bîrsan Costel.” 

Domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Abținere.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Pentru, da.” 

Cu 8 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 11 voturi „abținere” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri, 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 o neparticipare a domnului consilier Bîrsan 

Costel proiectul a fost respins, deocamdată. 

Bun, întrucât am epuizat proiectul…” 



28 
 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Proiectul în completare vă rugăm.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, proiectul în completare, 

proiectul suplimentar.” 

  

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

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de 

artă Gheorghe Tăttarescu Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții am să ridic 

eu o problemă întrucât la cele două proiecte este vorba de Grădinița nr. 10 și Grădinița 

nr. 13 mi s-a explicat la comisii că pe Axa 9 pe POR a fost o sumă prealocată și întrucât 

sumele s-au epuizat motiv din care pentru, cel puțin pentru Grădinița nr. 13 suma 

finanțată reprezintă 25% din total sumă prevăzută în proiect, vreau să vă întreb 

domnule primar cu ce finanțare și care este Axa și care sunt fondurile cu care 

intenționați să creșteți eficiența energetică la Liceul de artă Gheorghe Tăttarescu și 

lucrările conexe. Mulțumesc!” 

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

referatul de necesitate, accesat fonduri nerambursabile prin Programul Operațional 

Regional, Axa prioritară 3 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, prioritate de investiții 3.1 - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B clădiri 

publice Liceul de artă Gheorghe Tăttarescu din Focșani. Acest proiect a fost depus în 

lotul celor care deja sunt în derulare și unele deja s-au finalizat, însă a fost respins pe 

motiv că proiectantul la vremea respectivă nu a înțeles foarte, foarte bine cum au stat 

lucrurile cu energia regenerabilă și n-a răspuns tuturor cerințelor din ghid, s-a revenit 

și s-a redepus pe aceeași Axă și iată că de data aceasta a trecut de toate etapele și ADR-

ul ne solicită să transmitem și această Hotărâre de consiliu local pentru a putea semna 

contractul de finanțare  pentru acest liceu. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Da, mulțumesc. Dacă nu mai 

sunt discuții sau nelămuriri vă propun să trecem la vot. Cine este pentru?  În sală toată 

lumea este pentru. 

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

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel.”  

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „În online doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona : „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul 

Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.”  

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc, domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Mulțumesc! 
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Cu 20 de 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, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 18 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 17 

 

În continuare vă propun să trecem la secțiunea a doua la punctul nr. 1: Raportul 

nr. 627/11.01.2022 înregistrat la Primăria municipiului Focșani nr. 

3528/12.01.2022 privind verificarea activității asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap în semestrul II-2021, asistenți care lucrează în baza 

contractului de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani; 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui punct? Nu sunt.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Ați luat act.” 

 Domnul președinte de ședință Dumitru Victor: „Am luat act, da. Dacă cineva 

are ceva de întrebat, o nelămurire..da,mulțumim și proiectul nr. 2... 

 

Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 777/12.01.2022 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 4612/14.01.2022 privind 

efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă 

beneficiare de ajutor social pe luna decembrie 2021; 

 Da, mulțumesc, secțiunea a treia, diverse, dacă ..vă rog domnul Bîrsan. 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte. Domnule 

primar aș avea o solicitare și nu știu a câta oară, ne-am lovit de aceeași problemă și în 

această ședință, e vorba de planurile de încadrare în zonă, am discutat de o sută de mii 

de ori, eu nu înțeleg că e atât de simplu, o să avem atâtea discuții pentru un plan pe 

care îl găsesc oriunde, sunt arhitecții care, eu nu înțeleg de ce nu-l pun la mapă, eu nu 

înțeleg și n-am înțeles niciodată că e atât de simplu, a plecat dânsul că știa că-l luam 

un piculeț la bani mărunți.”  

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

aveți dreptate i-am și rugat atunci.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „E atât de simplu, și nici nu mai e nevoie să 

mergi pe teren dacă vezi un asemenea plan îți e clară treaba.” 

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

dreptate şi vă promit că la următoarele şedinţe când vor fi proiecte de genul acesta veţi 

avea planul de încadrare în zonă.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rugăm frumos! Mulţumim şi ar mai fi o 

problemă, la Direcţia de Dezvoltare am înţeles că, concursul s-a dat şi nu s-a luat şi a 

rămas să înţeleg tot domnul Dochioiu?” 

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

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bun, domnul Dochioiu nu e prezent, m-am 

uitat după dânsul în sală, îmi e dator cu un răspuns, dacă vă aduceţi aminte, cu acel...” 

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

este acasă. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna Cristina ştiţi despre ce e vorba. ” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, o să-

i transmit. Ok.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog frumos să-mi daţi acel răspuns, mai 

ales că mi s-a promis. Lăsaţi că se poate şi...Covidul nu-l ţine la pat. Da? Mulţumesc 

frumos!” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Vă rog, domnul primar! 

Vreţi să mai interveniţi? ” 

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

suntem la Diverse şi a fost o şedinţă scurtă, profit de ocazie şi o să am 

rugămintea...colegii mei din tehnic să ridice şi ecranul de aici din faţă ca să poată fi 

mai uşor vizibil, să fie vizibile informaţiile pe care vi le voi prezenta, pentru a închide 

odată pentru totdeauna un subiect trâmbiţat non-stop, atât în campania electorală cât şi 

înainte de campania electorală şi chiar şi în ultimile şedinţe ale anului 2021. E suficient 

atât. Da? Este vorba despre... haideţi dacă-mi permiteţi că vreau să termin repede, nu 

vreau să vă reţin foarte mult şi să plictisim, dar fiind în şedinţă publică avem dreptul 

să facem şi această discuţie. Da? Dacă-mi permiteţi.” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Numai un pic, numai un pic 

domnul consilier, vorbeşte domnul primar şi... ” 

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

permiteţi, da? Este vorba despre acea minciună aruncată în spaţiul public că Primăria 

municipiului Focşani a vândut un teren al primăriei, total nefondat şi haideţi să vă 

explic pe scurt cum stau lucrurile. Încă din 2011 SC PORTAL LEASING IFN, o 

societate comercială figura în evidenţele Primăriei municipiului Focşani cu obligaţii 

fiscale restante în sumă de 37622 de lei, motiv pentru care municipiul, prin Serviciul 

de impozite şi taxe, în calitate de executor de stat...” 

Domnul consilier Nicolae Răduţă : „Nu se aude. Nu se aude, să ştiţi domnule 

primar. Se aude foarte, foarte slab. ” 

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

auziţi? Rog colegii de la tehnic să verifice conexiunile. Mă auziţi acum mai bine?” 

 

Domnul consilier Nicolae Răduţă: „ Nu, la fel. Foarte încet. ” 

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

aveţi dumneavoastră o problemă cu device-ul pe care ne urmăriţi, poate e acolo un 

buton de sunet, de volum, încercaţi la dumneavoastră. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă aud foarte bine, să ştiţi. Poate 

domnul consilier are o problemă la device. ” 

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

e posibil, da. Şi aşa cum vă spuneam în anul 2011 această societate comercială 

înregistra obligaţii restante faţă de municipiul Focşani de 37622 de lei, drept pentru 

care UAT-ul a demarat procedurile de executare silită, concretizate prin emiterea 

somaţiei şi a titlului executoriu 27912/ 13.05.2011 prin emiterea procesului verbal de 

sechestru al bunurilor imobile ale debitoarei PORTAL LEASING IFN CLUJ 

NAPOCA nr. 65688/22.11.2011, creanța fiind actualizată la zi. Aveţi scanat şi 

prezentat procesul verbal de sechestru în care sunt enumerate toate bunurile şi 

terenurile, clădirile şi terenurile pe care această societate comercială le avea în 

proprietate. 
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        Conform Codului de Procedură Fiscală, după cum bine ştiţi, cel care are 

obligaţii restante fie la bugetul local, fie la bugetul de stat poate fi executat silit prin 

instituirea sechestrului asupra bunurilor, ulterior acestea fiind valorificate prin vânzare 

pentru ca unitatea bugetară respectivă, în speţă UAT sau bugetul de stat prin Direcţia 

de Finanţe să-şi recupereze creanţele.  

        Totodată, împotriva acestei societăţi comerciale PORTAL LEASING IFN CLUJ 

NAPOCA a fost începută o altă executare silită în data de 30.06.2011 prin încuviințarea 

executării silite la cererea creditorului CAB. AV. BREHAR CLAUDIU de către BEJ 

Asociați Bercariu Corneliu și Stelescu Dana, care a emis publicații de vânzare în 

dosarele execuționale nr. 388/ 2011 și nr. 389/ 2011. 

        În cursul executării silite, prin sentința civilă din data de 30.08.2013, anexată, o 

să vă prezentăm şi o să vă pun la dispoziţie tot materialul, inclusiv la preţ, pronunțată 

în dosarul nr. 7257/231/2013, se admite cererea de recuzare împotriva BEJ Asociați 

Bercariu Corneliu și Stelescu Dana și dosarul este preluat de către B.E.J. COMAN 

GELU care continuă executarea silită începută de BEJ Asociați Bercariu Corneliu si 

Stelescu Dana . 

        Însă, ceea ce nu au menţionat colegii mei aici trebuie să vă spun că în aceste două 

dosare, Primăria municipiului Focşani nu era luată în evidenţă cu acea creanţă pe care 

o avea PORTAL LEASING către bugetul local. 

        Având în vedere dispozițiile Codului de Procedură Fiscală, Municipiul Focșani 

declanşează o acţiune în instanţă pentru a solicita ca el să fie executorul fiscal 

competent, să execute debitorul PORTAL LEASING IFN, a depus contestație și a 

solicitat instanței de judecată recunoașterea acestei calități, motiv pentru care instanța 

de judecată a dispus reunirea dosarelor de executare și efectuarea unei singure 

executări silite de către Municipiul Focșani prin Serviciul impozite și taxe locale, astfel 

cum reiese din Încheierea pronunțată în data de 24.06.2016 de către Judecătoria 

Focșani în dosarul nr. 7842/231/2016 şi avem anexată şi sentinţa civilă prin care se 

poate citi foarte clar, admite acţiunea formulată de reclamant UAT Focşani Serviciul 

Impozite şi Taxe Locale cu sediul în Focşani, judeţul Vrancea în contradictoriu cu 

pârâtul BEJ COMAN GELU, cu sediul în Focşani strada Cuza Vodă, numărul 3 şi 

dispune oprirea executărilor şi efectuarea unei singure executări silite de către organul 

competent, municipiul Focşani prin Serviciul Impozite şi Taxe Locale. Aşa că cine a 

afirmat în spaţiul public că noi nu suntem organ competent de executare silită este într-

o mare eroare. 

       În consecință, în data de 20.12.2016, a fost reluată procedura de executare silită în 

temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,  de către 

MUNICIPIUL FOCȘANI prin Serviciul impozite și taxe locale, în calitate de organ 

fiscal, în vederea recuperării creanței totale actualizate la data de 13.02.2017, în 

cuantum total de 367.073,95 lei, reprezentând pe de-o parte impozit pe clădiri aferent 

perioadei 2011-2016, impozit pe teren aferent perioadei 2011-2016. Sumele le aveţi 

aici: 

- 158.338,19 lei reprezenta impozit clădiri cu accesoriile cu majorări de întârziere 

şi penalităţi pentru perioada 2011-2016 

- 208.735,76 lei – impozit pe teren aferent perioadei 2011-2016 . 

      La nivelul administrației publice locale, calitatea de organ de executare fiscală o 

are Serviciul de Impozite și Taxe Locale, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 
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privind Codul de procedură fiscală și ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice nr. 2068/2015, calitatea de conducător al organului fiscal 

având-o șeful de serviciu. Deci funcţionează ca un serviciu independent, nu sub directa 

conducere şi administrare a primarului. 

Din analiza actelor existente la dosar s-a constatat că vânzarea a fost efectuată prin 

procedura de vânzare directă în baza prevederilor art. 149, alin. 1 , litera (b) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală care precizează că „ Valorificarea 

bunurilor prin vânzare directă se poate realiza  înaintea începerii procedurii de 

valorificare prin licitaţie, dacă se recuperează integral creanţa fiscală; ” 

Primăria a avut, organul fiscal Serviciul de Impozite și Taxe a avut ofertă venită din 

partea cumpărătorului prin care şi-au dat seama că pot recupera întreaga creanţă la 

bugetul local. 

 După cum se poate observa din prevederile articolului menționat mai sus, 

legiuitorul condiționează vânzarea directă a bunurilor sechestrate,  înaintea începerii 

procedurii de valorificare prin licitaţie, de recuperarea integrală a creanței fiscale, fără 

a fi necesară raportarea la  un preț de evaluare a bunurilor.  

  Iar împotriva formelor de executare silită fiscală nu s-a înregistrat nicio contestație 

în legătură cu  prețul de vânzare din partea singurei persoane îndreptățite, respectiv 

debitorul PORTAL LEASING IFN CLUJ NAPOCA . 

  Trebuie să menţionăm faptul că în urma derulării derulării procedurii de executare 

silită a fost încheiat procesul de adjudecare bunuri imobile ale debitoarei PORTAL 

LEASING IFN CLUJ NAPOCA nr. 12091/ 20.02.2017 prin care bunurile imobile au 

fost achiziționate de către SODIVA CONF SRL. Aveţi anexat procesul verbal prin 

care…” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da, domnule primar 

mulţumim, mulţumim pentru explicaţii, ne-aţi convins. ” 

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

niciodată nu a fost vorba..dacă-mi permiteţi, o scurtă concluzie, da? ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da, vă rog frumos, e evident 

ceea ce vreţi să susţineţi dumneavoastră. ” 

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

vorba niciodată de vânzarea unui teren ce aparţinea Primăriei, era un teren cu mai multe 

clădiri ce aparţinea unei societăţi comerciale, a fost vândut... ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Însă Primăria putea intra în 

posesia lui. ” 

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

să plătim noi preţul respectiv... ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Da, numai că Primăria nu a 

fost interesată să intre în posesia acestui teren şi a fost interesată să intre altcineva. ” 

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

spun, dar nu vreau să mă disculp, dacă vă spun  că eu am aflat de această vânzare, de 

această valorificare într-o şedinţă de lucru, după ce s-a întâmplat această valorificare, 

mă credeţi? Dacă vă uitaţi pe procesul verbal de adjudecare să vedeţi cine l-a semnat, 

l-a semnat domnul şef de serviciu de la impozite şi taxe Meluş Nazîru şi doamna juristă 

Mihalcia Cristina, poate vă spune ceva numele ăsta, da? Vă rog. Mulţumesc! ” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar, o întrebare scurtă vreau să 

vă pun şi eu şi să nu plictisim lumea că deja... ” 

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

orice caz, chestiunea este una singură, Primăria şi dacă îl vindea cu 6 milioane de euro, 

tot 360 de mii de lei aveau dreptul să încaseze, restul erau banii care mergeau înapoi 

către proprietar. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da domnule e clar, s-a înţeles, problema e 

aşa, se poate, se putea lua în natură?conform...adică să fi luat teren în...” 

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

exista o Hotărâre de Consiliu Local şi o propunere...ştiţi foarte bine.. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Adică o compensare între...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „În natură, să fi luat terenul şi nu banii. ” 

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

se putea lua decât pe baza de Hotărâre de Consiliu Local şi cu acceptarea venită din 

partea vânzătorului, din partea lichidatorului, da? Mulţumesc! ” 

Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Primăria putea participa şi 

ea la această licitaţie, la preţul ăsta superdamping? ” 

      Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:„Trebuia să acoperim noi celelalte creanţe. ” 

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

trebuia din bugetul local să plătim celelalte creanţe, pe lângă această sumă de 367 de 

mii de lei care era restanţa la bugetul local trebuia să plătim şi către ceilalţi creditori 

care erau înscrişi la masa credală pentru că din valoarea vânzării suma s-a defalcat,  s-

a împărţit. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Nu vi s-a părut o super 

afacere? Acum după ce s-a achiziţionat la preţul de 1 euro pe metru pătrat, în condiţiile 

în care preţul la acea dată era de 100 euro pe metru pătrat, nu credeţi că era de interes 

pentru cetăţenii municipiului Focşani? ” 

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

consilier, domnul consilier, dacă ştiam la timp de ea, da. Uitaţi-vă când a fost făcută.” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Aaa, nu ştiaţi la timp! ” 

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

ştiut, nu am fost informat de domnul Nazîru. ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Vă cred, vă cred, să ştiţi. ” 

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

sută. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule primar, domnule 

primar.” ” 

          Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Numai un pic domnul 

Macovei, vă rog frumos, este domnul consilier Costea. Da, numai un pic, pe acelaşi 

subiect, dar vă rog, imediat, aveţi un pic de răbdare, domnul Costea stă cu mâna în sus 

săracul, de jumătate de oră. Vă rog, domnul consilier Costea! Da domnul Mocanu, 

imediat mă uit şi către stânga. ” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Bună ziua, domnule primar! Sărut-mâna, 

doamna secretar! Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în data de 22 am găsit pe site-ul 

Primăriei info-primărie următorul anunţ ”Cetăţenii din municipiul Focşani pot 
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interacţiona cu prestatorul serviciului de iluminat din data de 24 ianuarie 2022, se dă 

www.sipfocsani.ro, platformă on-line de sugestii şi reclamaţii nu funcţionează, 

dispecer@.ro, adresă de email dedicată sugestiilor şi reclamaţiilor nu se primeşte 

niciun răspuns şi linie telefonică dedicată 0725501601 cu tarif normal pentru sugestii 

şi reclamaţii. Împreună cu câţiva cetăţeni am făcut apel la această linie telefonică şi am 

cerut un număr de înregistrare, surpriză, nu se acordă niciun număr de înregistrare. Mai 

mult de atât funcţionează sporadic, imediat vă lămuresc domnule Nedelcu, nu vă faceţi 

probleme, am...ştiţi că mailul este o adresă oficială la care ar fi trebuit măcar să se dea 

un răspuns, da? Ştim cu toţii lucrul ăsta? Da, mulţumesc că mă aprobaţi. Şi am publicat 

la rândul meu, cetăţenii în primă fază au fost foarte entuziaşti, dar surpriză, nici în ziua 

de azi şi dacă vreţi pun la dispoziţie adresele de email începând cu data de 25, 26, 

27,28, cu cereri ale Asociaţiilor de Proprietari şi aşa mai departe, a cetăţenilor simpli 

unde nu există un număr de înregistrare, am înţeles domnule, dar în contract, că aici 

scrie foarte frumos dacă ne uităm pe ceea ce a publicat aceasta firmă, ni se spune clar 

şi frumos, da? Cu ce se ocupă firma respectivă, dacă aveţi probleme cu iluminatul 

public, exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea sistemului de iluminat public, 

inclusiv activitatea de dispecerizare. Mai mult de atât, am întrebat unde este sediul 

firmei, am solicitat prin mail, adresă de mail să ni se spună unde este sediul firmei 

pentru că nu toţi cetăţenii au la dispoziţie adresă de mail. Nu ni s-a dat nimic, da? Mai 

mult de atât spune aşa, de precizat este faptul că se vor achita de UAT doar serviciile, 

lucrările efectiv realizate. Delegatul, prestatorul de executare prezentului contract care 

are obligaţia să asigure prestarea serviciilor astfel încât să se realizeze verificarea şi 

supravegherea continuă a funcţionării reţelelor elctrice de joasă tensiune, a punctelor 

de aprindere a cutiilor de distribuţie  a corpurilor de iluminat. Vă rog să mă credeţi că 

nici în data de azi nu am primit niciun fel de răspuns. Am cerut şi în calitate de consilier 

local, acest lucru de la firma respectivă, niciun răspuns, da? Distraţi-vă domnule 

Nedelcu, nicio problemă, dar cetăţenii suferă, să ştiţi că sunt cartiere unde în faţa 

blocului nu au lampă, da. Ce-au făcut?...au spart-o... bun, dar tot trebuie înlocuită. 

Mulţumesc! ” 

           Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Mulţumim, domnul 

consilier. Da, vă rog domnule primar! ” 

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

permiteţi domnule preşedinte. Contractul a fost semnat pe data de 10 ianuarie, au avut 

obligaţia să pună la dispoziţie acest număr, da într-adevăr acolo se primesc solicitări, 

sesizări şi aşa mai departe, dumnealor au obligaţia să le rezolve conform contractului, 

nu au şi obligaţia să răspundă tuturor petenţilor, hai să fim realişti, unu la mână. Doi la 

mână, m-aş fi bucurat să realizaţi aceste probleme extrem de grave pentru cetăţenii 

municipiului Focşani, când cel puţin 9 şedinţe la rând v-aţi opus externalizării acestui 

serviciu să ajungem mai repede la acest contract. În acest moment societatea... ” 

           Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Vreţi să reluăm de ce ne-am 

opus noi? Pentru că e un contract păgubos pentru cetăţeni, pentru că valorile sunt 

umflate de trei ori, asta vreţi? Vreţi să reiau întreaga analiză în care să vă spun că o 

lampă pe piaţa liberă este 100 de lei şi primăria o achiziţionează cu 1000 de lei.  Asta 

vreţi? ” 

http://www.sipfocsani.ro/
mailto:dispecer@.ro
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       Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule primar, trebuie să-l lăsaţi în pace, 

a fost la Dedeman, el a fost la Dedeman...ştiţi ..cu becul ăla, era 2 lei, de aia e supărat. 

” 

       Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu, domnul 

Nedelcu, vă rog frumos. Tocmai de asta vă spun şi reiau, cititul nu a omorât pe nimeni, 

citiţi, documentaţi-vă, analizaţi şi o să vedeţi că am dreptate. ” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dar să ştii că înţelegerea e grea, nu-i pentru 

toată lumea. ” 

       Domnul consilier Costea Ionel:  „Adică cetăţenii ce să înţeleagă din acest 

răspuns? ” 

       Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Mai ales astea tehnice...e mai greu, e mai 

greu pentru toată lumea. ” 

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

trebuie să înţeleagă că orice sesizare venită pe acest dispecerat va fi luată şi soluţionată 

în cel mai scurt timp. ” 

       Domnul consilier Costea Ionel:„Fără un număr de înregistrare? Fără nimic?” 

       Domnul preşedinte de şedinţă Dumitru Victor: „Pe lângă faptul că plătim 

servicii de mentenanţă şi modernizare a iluminatului public, mai mari şi de cinci ori 

decât cele reale din piaţă, nici nu răspund nevoilor cetăţenilor. Da, mulţumesc! Întrucât 

subiectele s-au epuizat de pe  proiectul ordinii de zi declar şedinţa închisă şi vă doresc 

o zi bună în continuare. ” 
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