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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 31.03.2021 

 

     Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei municipiului Focșani, din bdul. Dimitrie 

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

 d-na Oana Amăriuței – șef serviciu Administrarea domeniului public si privat, 

fond locativ; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

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

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară, convocată de îndată a Consiliul Local 

al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 31.03.2021. Vă aduc la 

cunoștință că această ședință a fost convocată de domnii consilieri locali PNL – USR 

PLUS, convocare înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 33.444 din 

30.03.2021.  

 Ședința se desfășoară cu participare online prin aplicația Zoom. 

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al consilierilor locali care 

participă la ședință. 

D-nul Bîrsan Costel? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Prezent”. 



2 
 

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 consilier Iorga Marius Eusebiu: „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „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: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „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: 

„Doamna Stroie Mirela? 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „bună ziua, spuneți-mi vă rog și mie care este 

ora de convocare a acestei ședințe?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„ora 11,00, au durat comisiile mai mult.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „până la cât au durat comisiile? Chiar așa ne 

batem joc de fiecare dată? D-nule președinte suntem în stare să fim punctuali vreodată? 



3 
 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Șelaru sunteți 

pe online.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „sunt pe online și am așteptat de la fără zece 

d-nule președinte aici, da? În afară de batut joc de focșăneni știm să facem altceva?” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule consilier Șelaru 

doriți să participați la ședință sau nu? Este decizia dumneavoastră.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „d-nule președinte sunt de la fără zece, da? 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog să aveți ... am 

rugămintea să închideți microfonul ca d-na secretar să poată să facă prezența până la 

capăt.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„reluăm prezența. Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „prezent.” 

Constat că în sală sunt prezenți 9 domni consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 11. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 30.03.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt, supun 

la vot procesul verbal. Voturi „pentru”? „Abțineri?” 

Toată lumea a votat „pentru” procesul verbal este adoptat. 

Rog a se consemna că până la acest moment au fost îndeplinite toate procedurile 

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectul înscris pe ordinea de zi  

de astăzi fiind însoțit atât de raportul compartimentului de specialitate, cât și de avizul 

comisiilor de specialitate. 

În continuare vă dau cuvântul d-nule președinte pentru a prelua conducerea 

ședinței.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc d-na 

secretar general, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, bună ziua stimați invitați. 

Sunt convins că ați citit cu atenție ordinea de zi care este formată  dintr-un singur 

proiect, proiect inițiat așa cum a amintit și d-na secretar prin grupul de consilieri       

PNL – USR PLUS. 

Vă rog dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi. Dacă nu, supun la vot ordinea 

de zi, cine este „pentru”? Vă rog d-na Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „mulțumesc d-nule președinte în urma 

raportului de specialitate al serviciului administrarea domeniului public și privat și 

publicitate, întocmit de șeful de serviciu, aș avea câteva lămuri de făcut, pentru 

focșăneni de altfel. Se specifică în acest raport faptul că Direcția de Dezvoltare Servicii 



4 
 

Publice Focșani se află în imposibilitatea încadrări demersurilor legale în termenul de 

1 an, așa cum a fost propus prin proiect, ne asigurăm de predictibilitatea continuă a 

acestora.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-na viceprimar am să 

vă rog să votăm ordinea de zi, apoi vă dau cuvântul pe proiect. 

Haideți vă rog frumos, să votăm ordinea de zi, cine este „pentru”? Toată lumea 

în sală este „pentru”, pe online toată lumea este „pentru”. Cu 20 voturi „pentru” ordinea 

de zi a fost aprobată.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „ați văzut că am ridicat mâna d-nule 

președinte?” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Șelaru să 

înțeleg că nu sunteți de acord cu ordinea de zi?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „păi întrebați-mă, nu?” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „eu v-am întrebat, dar 

mai trebuie să și răspundeți.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „m-ați întrebat și nu v-am răspuns? Nu am 

înțeles. Puneți întrebarea vă rog. ” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Șelaru vă rog 

frumos... întrebarea a fost pusă, deci votați? 

Cu 19 voturi „pentru” și o neparticipare, ordinea de zi a  fost aprobată. Vă rog 

să consemnați neparticiparea d-nului Șelaru.” 

 

Se prezintă proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 1 an către Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public 

și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora; 

 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog d-na Ana-Maria 

Dimitriu aveți cuvântul.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „mulțumesc d-nule președinte. Revin 

la raportul departamentului de specialitate și anume a serviciului administrarea 

domeniului public și privat și publicitate, raport care ne spune în final că acest termen 

de 1 an de zile, stabilit prin proiect este unul nerealist punând Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani în imposibilitatea desfășurării activității de administrarea 

domeniului public și privat al municipiului Focșani în acord și cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. Pot să-i spun d-nei șef serviciu care este aici prezentă 

că Codul Administrativ în vigoare nu specifică ... de termene realiste sau nerealiste, o 

dată.  

2. La faptul că vă referiți la această imposibilitate din cauza termenului de 1 an, vă 

spun că acest termen va fi stabilit succesiv prin Hotărâre de Consiliu Local și deci nu 

sunt blocate investițiile. Faceți referire la fel că excedă cadrului legal, tot la același Cod 

Administrativ unde spuneți dumneavoastră că în consecință nu-și pot desfășura 

investiții cei de la Direcția de Dezvoltare, ei bine vă spun că aceste condiții sunt 

stabilite de dare în administrare tocmai în acest proiect de hotărâre. Mai mult decât atât 
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ne ducem la referatul de specialitate și aici ne spune în felul următor: că potrivit art. 

867 din Codul Civil coroborat cu art. 108, lit. a, art. 297, alin. 1, lit. a și art. 299 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare dreptul de administrare se constituie prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului. Dumneavoastră invocați aceste articole în baza faptului că Consiliul 

Local greșește făcând referire la acest termen de 1 an de zile și haideți să vedem ce 

spune art. 297 din Codul Administrativ, alin. 1, lit. a): autoritățile prevăzute la art. 287 

decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de 

proprietate publică, respectiv a) darea în administrare; ducându-ne la art. 287 pentru 

că acolo ne trimite Codul Administrativ, spune așa: entitățile care exercită dreptul de 

proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în cazul nostru 

este lit. b) autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile 

aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, în speță este 

Consiliul Local, iar la art. 299 se referă la conținutul actului prin care se constituie 

dreptul de administrare și avem aici Hotărârile Guvernului sau Consiliului Județean, 

respectiv al Consiliului General al municipiului București sau a Consiliului Local al 

comunei, al orașului sau municipiului în cazul nostru și spune în felul următor la lit.a) 

datele de identificare a bunului care face obiectului dării în administrare și valoarea de 

inventar a acesteia, există în spatele acestui proiect de hotărâre, destinația bunului care 

face obiectul dării în administrare și termenul de predare-primire a bunului. Așadar în 

cele din urmă la referatul de specialitate ultimul paragraf, pentru colegi vorbesc, ne 

spune așa concluzionând, proiectul de hotărâre nu poate fi avizat favorabil deoarece 

anexa nr. 3 la acesta excede cadrului legal cu precizarea faptului că lipsa avizului de 

legalitate nu exclude posibilitatea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre. Pentru 

că nu este într-adevăr menționat cadrul legal care excede, ci doar că ne dăm noi cu 

părerea, că ar fi un termen nerezonabil pentru cei de la Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice, asta este altă poveste. În ceea ce privește obligațiile, la lit. e) și g) din 

contractul de dare în administrare, cadrul la anexa nr. 3 au fost prevăzute legal, 

ordonatorii secundari de credite, cazul Direcției de Dezvoltare au obligația, d-nule 

director, au obligația conform Legii 98/2006 să-și facă un plan anual de investiții. Era 

și această rumoare pe marginea faptului că noi cerem acest plan de investiții anual. Mai 

mult decât atât să nu uităm că la 9 martie prin Legea 15/2021 a fost aprobat în 

Monitorul Oficial bugetul de stat. Noi suntem, nu știu dacă știu focșănenii, municipiul 

Focșani încă nu are buget, municipiul Focșani este deja …, a depășit termenul legal în 

care putea să-și publice oficial proiecția de buget pe anul în curs. Nu este urcat pe site. 

Deja din data de 23 martie acela trebuia să fie pe site-ul Primăriei Focșani. Întreb, și 

eu pe d-nul Primar care nu este de față, când are de gând să întocmească bugetul 

municipiului Focșani? În speță și al subordonatelor evident și al tuturor instituțiilor 

care știm foarte bine sunt finanțate din bugetul municipiului Focșani. Așadar noi în 12 

aprilie ar fi trebuit să avem deja ședință pentru a aproba acest buget al municipiului 

Focșani, este acea perioadă și de contestații care ar trebui să se depună până pe 7 aprilie, 

dar nu se poate pentru că suntem într-o mare întârziere și suntem în afara cadrului legal 

cu bugetul municipiului Focșani. Mulțumesc.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-na 

viceprimar, cine s-a înscris la cuvânt, d-na Stoica sau d-na secretar. Vă rog d-na Stoica 

să vorbiți la microfon.” 

 Doamna Administrator public al Primăriei municipiului Focșani Cristina 

Stoica „cu privire la urcare pe site a bugetului, Ministerul Finanțelor Publice încă nu a 

transmis costul standard pe elev, drept pentru care proiecția bugetară nu poate fi 

întocmită la acest moment.” 

 Doamna Director, Direcția Economică Carmen Grosu „costurile standard au 

fost publicate prin Hotărâre de Guvern acum 2 zile, la momentul acesta încă nu sunt 

comunicate sumele repartizate UAT Focșani pentru bunuri și servicii aferente 

învățământului și nici pentru burse. Știu că se lucrează la finanțe, probabil că astăzi sau 

mâine vom primi și adresa oficială. Fără aceste sume nu se poate echilibra bugetul 

pentru că este vorba de cel puțin 10 milioane de lei, estimăm noi, că ar trebui să primim 

și de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice. În momentul în care ni se vor comunica 

sumele se vor comunica și bineînțeles și propunerile Inspectoratului Școlar de 

repartizare a acestor sume pe fiecare unitate de învățământ. Din acest motiv proiectul 

de buget nu este finalizat și urcat pe site. Noi le avem pe toate lucrate, așteptăm și 

aceste sume ca să știm ce repartizăm pe fiecare unitate de învățământ, astfel încât 

bugetul general să fie complet. Ni s-au comunicat doar cotele defalcate din impozitul 

pe venit și sumele defalcate din TVA, urmează și aceste surse care v-am spus care se 

ridică la cel puțin 10 milioane lei. Așteptăm comunicarea. Au avut întârzieri datorită 

neapariției acestei Hotărâri de Guvern cu costul standard.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc pentru 

lămuriri, sper să fie așa. Acum d-na secretar dacă vreți să luați cuvântul.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„mulțumesc. Aș vrea să fac o precizare cu privire la art. 5 lit. g) din contractul 

de dare în administrare, respectiv administratorul se obligă să prezinte lunar 

Consiliului Local în vederea abrobării lista de investiții pentru luna calendaristică 

următoare, în scopul asigurării principiului transparenței achizițiilor publice și a 

modului de cheltuire a sumelor alocate de la bugetul local, articol ce este cuprins în 

anexa 3 la proiectul de hotărâre. Se încalcă dispozițiile  Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare raportat la 

prevederile art. 5 lit. e) prevăzute de altfel și de Legea 273 și anume, să stabilească, 

administratorul se obligă să stabilească anual conform prevederilor legale lista 

investițiilor, lucrărilor de reparații curente și de capital ce urmează a se realiza. 

Administratorul este obligat potrivit legii ca în fiecare an să supună odată cu bugetul, 

aprobării Consiliului Local, autorității deliberative lista de investiții. Lunar, în 

momentul în care îl obligăm lunar să prezinte lista de investiții încălcăm prevederile 

legii finanțelor publice. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-na 

secretar pentru precizări. Vă rog d-nule Nițu aveți cuvântul.” 
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0Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte, am vorbit și la comisie, aș 

vrea să punctez două lucruri. Apreciez, am ambele rapoarte care au fost întocmite de 

compartimentul de specialitate, nu știu, nu doriți să le înțelegeți. Așa cum a spus și       

d-na secretar aici, contractul anexa 3 care l-ați prezentat dumneavoastră cei de la grupul 

PNL-USR, de darea în administrare nu este prevăzut de lege și de Legea 273, legea 

finanțelor publice și ca atare zic că încalcă legea și nu știu cum veți răspunde în acest 

sens. Aș vrea să mai menționez că grupul PSD dorește să susțină și să facă 

amendamentul pentru 4 ani, cât ține mandatul Consiliului Local, dacă nu 10 sau 15 ani, 

care s-a vehiculat aici ca ani, dar măcar 4 ani ca să aibă posibilitatea cei de acolo să-și 

facă treaba în bune condițiuni. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-nule 

Nițu, am reținut amendamentul propus și am să-l supun la vot, la finalul discuțiilor. Vă 

rog d-nule consilier Dumitru aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „bună ziua, reiau cele ce am spus la comisii, 

chiar dacă nu am studii juridice este vorba de un principiu de drept care spune, ceea ce 

nu este interzis este permis, în sensul că orice normă care nu interzice expres un anumit 

lucru, o anumită conduită devine permisivă, acceptabilă indiferent că este vorba de 

public sau de privat. Deci aplicabilitatea acestui principiu nu este restrânsă. 

Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc. D-nule 

Dochioiu dacă aveți ceva de adăugat?” 

Domnul director Costel Dochioiu „o precizare aș dori să fac. Planul anual de 

investiții este întocmit la nivelul Direcției de Dezvoltare și înaintat către Primăria 

Focșani. Referitor, dacă îmi permiteți d-nule președinte de ședință, la ceea ce a spus  

d-na Ana-Maria Dimitriu a acuzat din nou Direcția de Dezvoltare că în procesul de 

muncă ar cheltui foarte mulți bani, sunt bani care sunt ai focșănenilor făcând referire 

la pavajul din Piața Unirii. Eu consider că această problemă, să-i spun așa a 

dumneavoastră, a fost lămurită în decursul a 2 ani, nu știu dacă noii domni consilieri 

au cunoștință despre așa ceva, ați afirmat ieri că 1 mp de pavaj din Piața Unirii costă 

3.400 de lei, am înțeles eu greșit? Vreau să întreb pentru a putea continua discuția sau 

nu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „da, vă rog d-na 

viceprimar Dimitriu.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „d-nule președinte în primul rând 

domnul director de la Dezvoltare este aici să răspundă întrebărilor noastre, nu să pună 

dumnealui întrebări. 2. O să-i aduc aminte d-lui director că nu face obiectul 

contractului dării în administrare acest obiect și dumneavoastră știți mai bine și v-am 

rugat ieri respectuos să puneți la dispoziția Consiliului Local aceste documente 

justificative cu cheltuielile Direcției de Dezvoltare, lucrul ce nu l-ați făcut. V-am cerut 

de săptămâna trecută Regulamentul și Statutul Direcției de Dezvoltare pe care nici până 

astăzi nu le-ați pus la dispoziție invocând faptul că sunt foarte vechi și că necesită foarte 

mult timp să le căutați în arhivă, greșit, le aveți. Mai mult decât atât o să vă spun un 

singur lucru, să nu îndrăzniți să semnați vreo decizie de demitere a cuiva sau de 
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trimitere în șomaj, cum ați afirmat iarăși ieri după ședința de Consiliu Local. Darea în 

administrare, dați-mi voie d-nule Nițu, pentru cetățenii care lucrează ...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nițu vă rog 

frumos.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „dacă îmi dați voie, oamenii care 

muncesc nu au... contractul dumnealor de muncă nu are legătură cu darea în 

administrare către Direcția de Dezvoltare pe 1 an, pe 10, pe 20. Faptul că 

dumneavoastră vă permiteți să faceți acest lucru vi-l asumați și veți răspunde în fața 

Consiliului Local. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-na viceprimar 

mulțumesc mult. D-nul Dochioiu vă rog să răspundeți la obiect.” 

Domnul director Costel Dochioiu „nu am semnat nici o decizie, i-am 

comunicat ieri d-nei consilier că lucrez la aceste decizii, fiind vorba de peste 200 de 

persoane, astea nu se pot face într-o oră, având în vedere că la momentul respectiv, 

chiar și la acest moment în vigoare este ultima Hotărâre a Consiliului Local de 

miercurea trecută, dar este dreptul meu să lucrez. Revin la subiectul pentru care m-am 

înscris la cuvânt, a fost comunicat prețul real, chiar printr-un comunicat de presă în 

29.03.2019, prețul pe mp de pavaj în Piața Unirii costă 466 lei nicidecum 3.400 lei. 

Dacă va putea vreodată doamna Ana-Maria Dimitriu să explice de ce a ajuns la aceste 

sume... Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ar fi bine să nu intrăm 

foarte mult în subiectul acesta...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nule 

președinte bună ziua, dacă-mi permiteți și mie să intervin.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Primar vorbește 

d-na Ana Maria Dimitriu, apoi d-nule Primar aveți cuvântul.” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cred că a 

vorbit destul d-na viceprimar și ar trebui să-mi dea prioritate să vorbesc, la urma urmei 

sunt Primarul municipiului și ar trebui să am voie, chiar dacă ...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „d-nul președinte conduce 

ședința...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „chiar dacă 

nu m-am înscris la cuvânt am dreptul să vorbesc. Mai mult decât atât ...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Primar vă 

rugăm ... 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nule 

președinte de ședință sunt în drum către București ...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Primar vă 

promit că ...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am o 

întâlnire programată la CNI la ora 13,00 și sunt pe drum și o să intru într-o zonă fără 

semnal și nu mai pot să discut...” 

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

Primar, Ana-Maria Dimitriu a renunțat. Vă rog, aveți cuvântul.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vă 

mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, în primul și în primul rând, ceea ce au 

spus colegii mei prin referatul de specialitate este perfect adevărat. Chiar dacă nu 

vorbim aici de o predictibilitate a investițiilor, vorbim de oportunitatea modului de 

gestionare și de administrare a domeniului public și privat al municipiului Focșani prin 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani nu poate să facă un plan de 

investiții, având în administrare domeniul public, doar pe un an de zile, ceea ce duce 

la o încetare totală a investițiilor prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

Ei vor putea face doar activități de întreținere și reparații a domeniului public. 

Vorbim foarte clar de două lucruri diferite pe care văd că dumneavoastră nu le....   Sunt 

2 aspecte diferite. Este vorba de întreținere și reparații care se pot face lunar și atunci 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani vă poate pune la dispoziție Consiliului 

Local toate aceste achiziții, dar nu poate să pună la dispoziție planul lunar de investiții, 

că investițiile nu se fac de la o lună la alta, investițiile se fac pe o durată mult mai lungă 

de timp. 

Însăși procedura de a demara o investiție este foarte laborioasă. Vorbim aici de 

studiu de fezabilitate, de licitații care durează foarte mult, după cum bine știm, vorbim 

de alocări de bugete, de contracte care pot dura mai  mult de un an de zile. 

Din acest motiv, durata de administrare pe un an de zile, din punctul meu de 

vedere, nu poate fi acceptată. Pe de altă parte, vă citesc din Codul Muncii, la art. 83 

spune foarte clar: 

Cazurile încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată. 

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe o durată determinată, numai în 

următoarele cazuri: 

La art. 83, lit b spune așa, creșterea și/sau modificarea temporară a structurii 

activității angajatorului. Practic, prin darea în administrare, doar pe un an de zile, 

scanează incertitudinea asupra continuării activității, ceea ce duce la modificarea 

structurii activității Direcției de Dezvoltare. 

În acest caz, noi vom fi obligați să modificăm contractele de muncă, din perioadă 

nedeterminată în perioadă determinată, pe un an de zile, cu posibilitatea prelungirii așa 

cum scrie în acest proiect, cu posibilitatea prelungirii în funcție de hotărârea 

Consiliului Local, ceea ce va duce la o instabilitate a forței de muncă. 

Forța de muncă de la Direcția de Dezvoltare în aceste condiții nu va mai fi 

dispusă să stea în incertitudine, având în vedere faptul că, dumnealor au credite, au tot 

felul de nevoi personale. 

De aceea, eu propun următoarele amendamente, pe de o parte la art. 1 lit. f, la 

art. 1 alin (1) . Pardon!  

Să se precizeze că prelungirea se face în mod automat, pentru că la urma urmei, 

dragi consilieri, stă în decizia dumneavoastră, puteți interveni cu acest proiect, puteți 

avea oricând o inițiativă că renunțați la darea în administrare, dar nu putem pune în 

incertitudine și nu putem în primul rând să blocăm investițiile prin această Direcție de 

Dezvoltare. 
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V-aduc la cunoștință că avem contracte pe o perioadă mult mai lungă de timp. 

Pe de altă parte, în urma discuțiilor avute, deci la alin (1), repet, domnule președinte, 

ca să rețineți, alin (1) art. 1 cu posibilitatea prelungirii automate pe aceeași perioadă de 

timp și numai în situația în care apar alte propuneri din partea Consiliului local se poate 

interveni cu un proiect de hotărâre prin care să se reducă perioada sau să ia în  

administrare, să dea în altă parte, dar trebuie să ne gândim foarte bine ce facem în 

momentul respectiv, iar la art. 3 , nu art. 2 alin. (2) lit. h, reevaluarea bunurilor în 

condițiile legii trebuie abrogat, trebuie șters, pentru că această reevaluare se face de 

către proprietar, nu de către administrator. Direcția de Dezvoltare Servicii Publice este 

administrator, proprietar este UAT, municipiul Focșani. De aceea, propun aceste două 

amendamente.  

Cât privește partea de legalitate a acelui contract de dare în administrare, doamna 

secretar a punctat foarte bine. Nu putem să cerem planul de achiziții lunar. Repet. 

Putem cere un raport lunar cu cheltuielile făcute pentru întreținere și administrarea 

domeniului public, pentru ceea ce înseamnă investiții, se face planul anual de investiții, 

așa cum este stabilit prin lege.  

Iar dacă doamna Tătaru are cunoștințe că într-adevăr acela este bustul istoricului 

respectiv, vom face cercetări, dar eu, doamna viceprimar, vreau să vă spun un singur 

lucru. Mihai Eminescu are mii de busturi în țară, putem spune că este cel cu pricina din 

listă. 

Cât privește reevaluarea patrimoniului, repet este în administrarea ... este în 

atribuțiile Primăriei, nu ale Direcției de Dezvoltare. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Domnule Primar, doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu, aveți 

cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Aș vrea să... ca și în cazul SC Parking, care s-a văzut că în decurs de 4 ani  

a avut 0 investiții, 0 reparații și am cerut în nenumărate rânduri raportul de activitate 

al managerului, în situația de față o să-i cer raportul de activitate, public, domnului 

director al Direcției de Dezvoltare, pe anul 2020.  

Consider că este normal să-l prezentați Consiliului Local. Mai mult decât atât...” 

 

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

viceprimar, n-aveți în atribuții Direcția de Dezvoltare, nu este în subordinea 

dumneavoastră. Punct.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani este subordonată Consiliului Local, domnule Primar. Mai mult decât 

atât...” 

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

vă în primul rând că dumneavoastră sunteți viceprimar, să cereți documentele, le cereți 

doar pe baza atribuțiilor pe care vi le-am delegat eu. Dacă vreți să mai aveți atribuții.” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Puteți să le și luați 

dacă doriți și credeți că este mai eficient așa, n-am nicio problemă. Vreau să revin la 

ceea ce am cerut.” 
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 Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „100% 

este mai eficient fără dumneavoastră în Primărie să muncim. Mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Revin la... Nu v-am întrerupt. 

Mulțumesc, domnule Primar. Revin la acest raport de activitate pe care....” 

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

sunt în drum spre CNI și nu mai am semnal și de aceea trebuie să dau replică imediat.” 

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

Primar, haideți să vorbim într-o anumită ordine. Termină doamna viceprimar și apoi 

vă dau din nou cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și încă o dată... domnule Nițu, 

dacă vă grăbiți, puteți părăsi sala. Mai mult decât atât, o să-i atrag încă o dată atenția 

domnului director al Direcției de Dezvoltare. A recunoscut în ședința publică că 

lucrează la aceste decizii pentru angajați. Nu știu cine v-a pus să faceți lucrul acesta. 

Dacă-mi aduc bine aminte în ședința extraordinară, de săptămâna trecută, domnul 

Primar a afirmat public că oamenii vor rămâne de la 1 aprilie fără serviciu. Noi am 

spus că lucrul acesta nu se va întâmpla. Drept dovadă, prezența noastră la ședința de 

ieri, convocarea unei noi ședințe astăzi, în condițiile în care, ieri domnul Primar și-a 

retras proiectul de pe ordinea de zi și iată că azi, este 31 martie, proiectul va trece și 

oamenii nu vor rămâne fără muncă așa cum ați acuzat de săptămâna trecută încoace. 

Mulțumesc!”  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Dacă mai este cineva? Domnul consilier Dumitru, vă rog aveți cuvântul. 

Vă rog să deschideți microfonul.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Încă o dată, bună ziua! Am o întrebare și 

eu pentru domnul director Dochioiu de la Direcția  de Dezvoltare. Să ne comunice dacă 

pentru perioada de 10 ani de zile, din 2006 – 2016, când s-a dat în folosință gratuită 

către Direcția  de Dezvoltare, contractele au fost încheiate pe perioadă determinată și 

ulerior prelungite pe 5 ani.” 

Domnul Costel Dochioiu - Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani: „Nu cunosc perioada solicitată, ce s-a întâmplat în acea perioadă. O să vă 

comunic în scris.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Vă spun eu că este sigur o speculație și 

incertitudinea și nesiguranța și lipsa predictibilității, tocmai domnul Primar o creează 

și o propagă în spațiul public, astfel că acei oameni nu pot sta liniștiți și nu-și pot 

desfășura activitatea. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei:  „Da, vă 

mulțumesc, domnule Dumitru. Doamna viceprimar Tătaru, aveți cuvântul.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Două 

intervenții diferite. Aș vrea să-l întreb pe domnul Dochioiu, deși am făcut și adresă 

scrisă astăzi, să-mi spună numărul personalului angajat pe perioadă determinată sau cu 

funcție contractuală și cel cu statut de funcție publică. Asta este o întrebare. Aș vrea să 

completez și pentru colegii mei și pentru domnișoara Ana-Maria Dimitriu, că am avut 

o corespondență în ultimele 2 zile cu domnul director Dochioiu și absolut toate 

documentele solicitate  mi s-au pus la dispoziție.  
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Evident, nu toate lucrurile sunt lămurite. Mai sunt documente de primit, dar 

trebuie timp, într-adevăr și... 

 Domnule Nițu, nu v-am întrebat nimic. Mulțumesc frumos de înțelegere! Aș 

vrea să lămurim evident foarte multe aspecte, de aici și amendamentul nostru inițial la 

proiectul de hotărâre, că ar trebui să prelungim deocamdată pentru un an, ulterior să 

avem posibilitatea  să-l prelungim pentru mai mult timp, totodată în strânsă legătură 

cu art. 2 alin (1) lit. b, pentru a evita orice interes public nelegitim, dacă se impune, 

atunci avem posibilitatea  prin intermediul proprietarului să solicităm încetarea 

administrării și restituirii bunurilor de către Direcția  de Dezvoltare. 

De asemenea, îi amintesc domnului Primar, poate nu a fost atent, dar noi ne-am 

ghidat în elaborarea alin. (2) punctual, poate că am adăugat suplimentar, deși nu cred, 

este de la a-j aici, la lit. g la ”obligațiile Direcției  de Dezvoltare”, este posibil să fie o 

eroare a aparatului de specialitate din cadrul Primăriei, pe care noi o putem repara, 

dacă sunteți de acord, domnule președinte, putem lua o pauză de consultări pentru 

rectificarea erorii materiale. Să trecem lit. g de la Direcția  de Dezvoltare ca obligație, 

în obligația Consiliului Local al municipiului Focșani, deși nu cred că este normal ca 

noi Consiliul Local să răspundem, că Consiliul Local nu este proprietarul bunurilor 

imobile, ci Primăria municipiului. Noi decidem, suntem legislativ, deci supunem la 

vot.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Ele sunt prevederi ale art. 300 din Codul Administrativ, unde sunt reglementate 

drepturile și obligațiile, atât ale proprietarului, cât și ale administratorului. Probabil 

reevaluarea...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Deci reevaluarea la dumneavoastră în 

proiectul vechi este aici...” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Știu. Am verificat. Am văzut. Puteți propune ca lit. h de la alin. (2) să devină lit. c la 

alin. (1) ca și obligație a proprietarului.” 

 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Noi ne putem consulta dacă este mai 

bine așa, dacă nu...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

doriți să ne consultăm pentru 5 minute, propunerea...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Da, să ne consultăm 5 minute.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei:  „Bun, 

dragi colegi, dacă... să înțeleg așa, că sunt mai multe propuneri de amendamente. Am 

să reiau puțin. Este propunerea domnului Nițu cu prelungire la 4 ani.  

Propunerea domnului Primar în legătură cu prelungirea cu un an, cu posibilitate 

de prelungire automată , de drept  și la art. 2 lit. h eventual, să lăsăm la art. 1 lit. c și 

pentru acest lucru, vom lua o pauză de 5 minute pentru consultări. Rog colegii de la 

tehnic să închidă microfonul, dacă se poate. Vă mulțumesc! Pentru o pauză de 5 

minute. 

Da. Am reluat ședința Consiliului Local din data de 31 martie. ” 



13 
 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel: „Domnule președinte dacă îmi 

permiteți și mie să iau cuvântul.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Imediat după domnul Nițu, 

domnule Mocanu. Vă rog, domnule Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte reiau încă o dată ca să 

înțelegem mai bine. Deci prima am făcut amendament să pornească de la 1 la 4 ani 

prelungirea și prelungirea așa cum a spus, a sugerat și domnul Primar, prelungirea 

automată, în caz că nu se aprobă cu 4 ani, prelungirea automată, cum a sugerat și 

domnul Primar și să eliminăm din listă litera h, reevaluarea se face de către UAT 

Focșani, nu de către Direcție. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, astea au fost și precizările 

mele la final, înaintea pauzei. Vă rog, domnule Mocanu, v-ați înscris la cuvânt, vă 

rog!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel: „Vă mulțumesc! Domnule 

președinte de câte ori am avut nevoie de asistența Direcției de Dezvoltare, în 

problemele sectorului pe care, ca și consilier local îl gestionez, să zicem, să știți că au 

răspuns foarte bine și am rezolvat problemele cetățenilor. În al-2-lea rând, dacă tot 

vorbim de banii cetățenilor, că nu trebuie să facem risipă, aș dori să aduc câteva 

subiecte în atenția dumneavoastră, stimați colegi, pentru că dacă avem un contract pe 

1 an de zile  și mergem să negociem cu furnizorii pe care-i avem, ca și Direcția de 

Dezvoltare, avem câțiva furnizori, să zicem, vorbesc din propria experiență, eram 

responsabil cu siguranța în muncă și trebuia să asigur tuturor angajaților de la firmă, 

achiziția de pantofi, de aceia de muncă, salopete, mănuși ș.a.m.d. Dacă noi mergem să 

negociem acest contract cu furnizorul de siguranța, pe 1 an de zile avem alte prețuri, 

pe 4 ani de zile avem alte prețuri. 

Ca și vă spuneam, achiziția de motorină și ulei pentru toate utilajele Direcției de 

Dezvoltare, la fel dacă facem contract pe 1 an de zile cu acești furnizori, ne oferă, nu 

știu, de exemplu 5,50 lei pe litru de motorină, dacă facem pe 4 ani de zile poate avem 

1 leu discount, poate avem contract cu cu 4,50 lei/litru motorină și putem continua. 

Deci această soluție pentru 1 an de zile, cred eu că nu este una tocmai foarte bună, 

pentru că și ca tânăr vorbind, dacă eu eram angajat în această instituție în momentul de 

față, sincer, pe 1 an de zile, mă gândeam foarte serios să schimb locul de muncă. Acum 

este la decizia noastră în Consiliul Local, dar v-am spus, sunt multe variante și putem 

să le găsim foarte ușor, mai ales dumneavoastră aveți majoritatea și le puteți schimba 

ori de câte ori este nevoie, deci nu este bătută în cuie acesta, pe 1 an de zile sau... Vă 

mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulțumesc, domnule 

Mocanu. Eu zic să trecem și la vot. Deja ne-am lungit cam mult. Am să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă rog domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Lăsați-mă 2 minute.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Precum v-am rugat și în..., la comisii, 

haideți totuși să fim puțin înțelepți, să lăsăm ranchiuna, să lăsăm calculele politice, să 
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nu mai fim influențați de telefon și de mesajele pe care le primim și mi-aș dori din 

suflet să votăm, să fim alături de cetățeni, să nu-i mai viciem de tot felul de drepturi de 

ale lor, pentru că nu este normal, din punctul meu de vedere, să-i ținem într-o tensiune 

total gratuită, doar pentru a ne afirma, a ne confirma nouă poziția de șefi, de 

atotputernici. Eu știu că doamna Dimitriu este o persoană conflictuală, în 5 ani de zile 

s-a demonstrat lucrul ăsta. Ne acuză pe toți de furat, ne acuză pe toți că nu facem sau 

nu dregem, că avem tot felul de interese, dar de fapt interesele sunt la dumneaei. Aș 

dori, dacă vrea să ne explice, ce a făcut cu cei 15 miliarde pe care i-a băgat în campanie, 

nefiind angajată pe nicăieri și nelucrând pe nicăieri.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...și neavând nimic. Dar ne acuză pe noi de 

fiecare dată că noi furăm, că noi nu suntem în stare să facem nimic. Domnul Primar a 

avut dreptate și are dreptate, haideți să nu creăm neplăceri Direcției de Dezvoltare prin 

astfel de decizii iresponsabile. Vă rog din suflet să gândiți drept și să gândiți cu capul 

dumneavoastră. Chiar voiam să vorbesc cu doamna Tătaru. Îmi povestea că o să se 

gândească cu capul ei, chiar dacă este într-o coaliție toxică, din punctul meu de vedere, 

dar coaliție. Aș dori să o rog să se gândească cu capul dumneaei, nu să primească 

telefon de la unul, de la altul și sper ca la acest vot să dați dovadă de înțelepciune și 

nicidecum de răutate și rea-credință. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulțumesc, domnule 

Nedelcu. Dacă nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, supun la vot prima dată 

amendamentul domnului Nițu, de prelungire a dării în folosință și în administrare pe, 

de la 1 la 4 ani. Corect, domnule Nițu? Supun la vot acest amendament. Cine este 

”pentru”? În sală avem pe domnul Nițu, în online domnul Mocanu, domnul Nedelcu 

este ”pentru”, domnul Gongu, doamna Nedelcu este ”pentru”, domnul Iorga este 

”pentru”...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna secretar vă rog să mă 

ajutați.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...Bîrsan este, Bîrsan se abține.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu știu domnule...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „M-ați auzit, domnule președinte?.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu și 

domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel:  „Eu sunt ”pentru”.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Deci este”pentru”. Domnule 

Nistoroiu aș vrea să...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte sunt Bîrsan și eu mă 

abțin.” 

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

Bîrsan, imediat ajung și la ”abținere”. Domnule Nistoroiu aș vrea să știu, n-a răspuns. 

Deci 8 voturi, imediat reconfigurăm, 8 voturi ”pentru” și o neparticipare.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte văd că mă săriți de 

fiecare dată, aveți vreo problemă personală cu mine, nu înțeleg?” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru să știți că la 

numărarea de voturi mă ajută și doamna secretar, care este alături de mine.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eu am așteptat.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Și tocmai de asta vă rog 

frumos să vă aprindeți camera, să...” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Domnule președinte.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru că dumneavoastră strigați în ordine 

alfabetică și de asta....așa am învățat la școală...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu mai strig nominal.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Deci nu mai, ați schimbat regulile...” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Exact, în ordine alfabetică mi se 

pare normal, da?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nistoroiu dacă este 

deci în ordine alfabetică, dumneavoastră sunteți primul.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Domnule președinte dumneavoastră 

faceți regulile de pe o zi pe alta. Până când ați votat și viceprimarii ați vrut în ordine 

alfabetică, după care nu v-a mai convenit, ați făcut, păi suntem la ... că nu mai înțeleg 

circul ăsta ieftin pe care-l faceți.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nistoroiu...” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Este o bătaie de joc.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „....pe fiecare.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Nu se gândește nimeni la cetățenii 

de la Direcția de Dezvoltare, că or să rămână pe drumuri...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Suntem la vot.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Da, ”pentru”.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „În ordine alfabetică, dacă 

doriți acest lucru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu se gândesc, domnule Nistoroiu, să știți, 

hlizesc pe acolo și se bucură.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu: „....să ne spuneți și nouă ce pregătire 

au ei de hotărăsc...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Oamenii au făcut greșeala să-i voteze și 

asta a fost tot, asta e blestemul lor și blestemul cetățenilor în general, că au votat...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu mă lăsați 

să supun la vot amendamentele?” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Domnule președinte aș vrea să 

căutați în istoric, aș vrea să căutați în istoricul Direcției de Dezvoltare, cine a fost cel 

care.......ce lucruri a făcut pentru......câte lucruri a făcut Direcția de Dezvoltare pentru 

Focșani. Dacă acești viceprimari care sunt astăzi și sunt în coaliția asta bolnavă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu trebuie să mai vorbească pentru că a 

început votarea. Vă rog, domnule președinte să continuați numărătoarea voturilor.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Vorbesc cât vreau eu. Lăsați-mă 

domnule să vorbesc. Nu ne închideți dumneavoastră.” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnilor consilieri vă rog 

frumos să priviți pe ecran și să urmărim pe domnii cum vorbesc ei cât vor, vă rog. 

Reiau votul amendamentului domnului Nițu. Domnul Nițu a fost ”pentru” în sală. Cine 

este deci ”împotrivă”? Cine se abține? Vorbesc de cei din sală. Deci avem în sală 1 vot 

”pentru” și 8 ”abțineri”. Și acum domnilor, nominal, în ordine alfabetică, cum votați? 

Domnule Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu mă abțin, domnule președinte.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Bîrsan...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog frumos să votați. 

Domnul Bîrsan ”abținere”.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă salut, domnule Bîrsan...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Drumea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am crezut că ați înțeles și că vă pasă de 

cetățenii...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog eu frumos, domnule 

Nedelcu suntem la vot!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, domnule, dar se mai pot schimba 

oamenii la vot. Sunteți așa de grăbit să nenorociți oamenii, că nu mai aveți răbdare 1 

minut...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „....dumneavoastră. Vă rog 

doamna Drumea!” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Normal, vă stă bine acolo, e pe 4 ani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Abținere.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Abținere a spus domnul 

Gheoca. Domnule Gongu, vă rog.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru 4 ani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mă auziți?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă aud, vă rog, cum votați 

amendamentul?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu votez pentru 4 ani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulțumesc! Domnule 

Mocanu.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel: „4 ani „pentru”.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Întotdeauna am votat pentru cetățeni și 

votez în continuare pentru ei, pentru 4, pentru 10 ani. Sper ca Dumnezeu să nu vă 

dea........pentru prostiile pe care le....” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, vă rog, a 

fost pentru 4 ani, nu pentru 10. Domnule Nistoroiu aveți cuvântul.” 
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Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru, domnule.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulțumesc domnule 

Nistoroiu. Domnule Șelaru, vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru, domnule președinte. Aveam impresia 

că sunteți... și consider în continuare, pentru 4 ani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulțumesc domnule Șelaru. 

Domnule Ungureanu? 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru 4 ani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulțumesc. În 

concluzie avem 9 voturi ”pentru” și 11 ”abțineri”. Amendamentul formulat de domnul 

Nițu nu a trecut. Am să.....amendamentul făcut de domnul Primar sau domnul Nițu, 

cum doriți, Ok, domnul Nițu, atunci reiau. Art.1 alin.1 Prelungirea dării în administrare 

pe 1 an, cu prelungire automată, s-a exprimat domnul Nițu. Vă rog, votăm acest 

amendament, vorbesc pentru cei din sală. Cine este ”pentru”? Domnul Nițu este 

”pentru”. Cine este ”împotrivă”? Se abține cineva? Deci în sală avem...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnilor consilieri vă rog din suflet, nu vă 

bateți joc de cetățenii acestui oraș.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu vă rog 

frumos să mă lasați să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte v-am rugat din suflet 

să nu vă bateți joc de cetățenii acestui oraș. Ce este atât de greu?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu vă 

rog, suntem la amendamentul propus de domnul Nițu, vă reamintesc poate nu sunteți 

atenți că sunteți online. Domnule Bîrsan cum votați amendamentul  d-lui Nițu?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „mă abțin.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na Drumea?” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „mă abțin.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „abținere.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru lucrurile logice.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „mulțumesc d-nule 

Gongu. D-nule Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „pentru cetățeni bineînțeles.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „mulțumesc d-nule 

Iorga. D-nule Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „pentru”. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnilor consilieri vă bateți joc de cetățenii 

care v-au scos la vot, care v-au votat, care din greșeală, din lipsă de imaginație v-au 

ajutat și ați ajuns și viceprimărițe, unele dintre voi...” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nule Nedelcu 

votați?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu vă mai bateți joc de cetățenii acestui oraș 

că n-o să mai aveți loc în el. Eu votez „pentru” cetățeni. Niciodată să nu mă mai 

întrebați pentru lucrurile care sunt logice și normale. Votăm pentru cetățenii acestui 

oraș pentru că fac parte din acest oraș. Ne-am înțeles? Alți neaveniți care pleacă sau 

vin și pleacă, aștia nu puteți să-i întrebați ....” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: d-nule Nedelcu vă rog 

frumos...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-na Dimitriu ... 18 miliarde, aveți 2 ani de 

când nu ne-ați dat răspunsul.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Nedelcu 

suntem la procedura de vot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, vă ascult și vreau să știe toți cetățenii, a 

bagat 15 miliarde, bani pe care nu i-a avut.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „vă rog să vorbim în 

cadrul ședinței, puteați să vă spuneți părerea și ați avut timp să vă înscrieți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „am mereu timp, nu trebuie să mă opriți 

dumneavoastră. Faceți parte din acest sistem, faceți parte din cetățenii orașului și având 

o firma aveți niște oameni pe care îi conduceți, că gândiți logic, normal...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nule Nedelcu vă 

rog eu frumos suntem la procedură de vot...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu am înțeles oamenii care nu au muncit în 

viața lor o dată, eu am înțeles că ei nu pot gândi pentru alții...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „nu ați înțeles că 

suntem la procedură de vot. Vă rog cei de la tehnic să taie microfonul... 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...vă coalizați cu ei...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „vă rog eu d-nule 

Nedelcu să vă închideți televizorul că se aude în sală. Vă rog, d-nul Nistoroiu a votat 

„pentru”. D-nul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru” d-nule președinte.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „mulțumesc. D-nul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru”. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Nedelcu cred 

că ați votat „pentru” să înțeleg din toată povestea pe care ne-ați spus-o.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „câtă ipocrizie poate să existe...”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „recunosc că nu am 

auzit, acum dacă v-ați exprim votul și nu l-am auzit eu. D-na secretar îmi spune că ați 

votat „pentru”, vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu vă spun încă o dată că am votat „pentru” 

și vă rog să nu mă mai întrebați, că v-am spus, sunt „pentru” cetățenii orașului Focșani, 

eu votez întotdeauna „pentru”, asta am spus-o în nenumărate rânduri.” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „mulțumesc d-nul 

Nedelcu, să înțeleg că nu mai veniți la ședințe.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ba vin la ședințe, stați liniștit, că nu scăpați 

de mine, ați vrea voi...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „am observat să știți. 

Să reluăm, sunt 9 voturi „pentru” și 11 voturi „abținere”, amendamentul formulat de 

d-nul Radu Nițu nu a fost aprobat. 

Vă recomand la amendamentul nr. 3, recomandarea mea este să nu-l supunem 

la vot dacă considerați deoarece în Ordonanța nr. 57/2019, la art. 300, alin. j) spune 

foarte clar: reevaluarea bunurilor în condițiile legii se face de către cei care 

administrează, cel puțin așa scrie în această ordonanță...” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiută 
„la art. 300?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „da art. 300.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiută 
„la art. 300 sunt prevăzute drepturile și obligațiile în condițiile dării în administrare, 

atât a proprietarului, cât și ale administratorului, coroborat cu legislația în materia 

contabilității bunurile se revaluează de către proprietar.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „corect, bun.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiută 

„amendamentul este corect, mai bine îl supuneți la vot și hotărâți.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „atunci supunem la 

vot, ca să închidem discuția, amendamentul în legatură cu mutarea sau scoaterea 

acestui punct.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „d-nule președinte am discutat în pauză, 

am întrebat juriștii, inclusiv pe d-na secretar, chiar dacă îl scoatem sau îl lăsam așa nu 

afectează cu absolut nimic. Nu are rost să mai modificăm pentru că de fapt intră în 

contradicțiile legii a finanțelor cu Codul administrativ și fie și într-o formă sau alta nu 

afectează cu absolut nimic procesul în sine, asfel nu-l mai modificăm.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nule Nițu vă 

recomand atât la proiectul acesta, cât și la proiectul de data trecută, de ieri, acest punct 

a fost pus...d-na vrea să-l retragem.” 

Domnul consilier Radu Nițu „stați un pic, să mai ascultăm odată precizarea d-

nei secretar ca să fie foarte clar, că așa ne dăm cu părerea noi, nu suntem de 

specialitate.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „dacă este cineva care 

ne urmărește art. 300, lit. j) așa scrie, d-na secretar a venit cu precizări. Am văzut că 

acest aliniat, a fost de fiecare dată pus pe proiect, noi nu facem altceva decât să îl votăm 

așa cum a fost, vă recomand să nu votăm amendamentul până ne mai lămurim, eventual 

revenim la altă ședință cu precizări. Avem o chestie legislativă care văd că se bat, sunt 

contradictorii și trebuie să nu luăm o decizie. Eu supun la vot, eu vă recomand d-nule 

Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte melodia asta am mai auzit-o 

se mai...” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „supun la vot 

amendamentul d-nului Nițu ...” 

Domnul consilier Radu Nițu „amendamentul îl supuneți la vot.” 

 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „supun la vot 

amendamentul d-nului Nițu, asta v-am spus și eu d-nule Nițu că până acum a fost votat 

de către dumneavoastră timp de 16 ani, 20 de ani. Vă rog, haideți să-l votăm. Vă rog 

d-na viceprimar.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-nule președinte aș 

dori să explic prin intermediul dumneavoastră d-nule consilier Nițu că acest Cod 

administrativ care este în vigoare din 2019 prevede așa cum a spus și d-na secretar al 

UAT, da, la art. 300, lit.j): reevaluarea bunurilor în condițiile legii. Dumneavoastră 

vreți să supuneți la amendament ce? Mai presus de lege sunteți dumneavoastră? Nu 

există să supuneți la amendament, un amendament atâta timp cât există în lege.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na viceprimar 

haideți să facem așa, supun la vot amendmentul și recomandarea mea este ca acest 

amendament să nu treacă până la noi lămuriri. 

Supun la vot amendamentul d-nului Nițu, cine este „pentru”? În sală avem un 

vot. Este cineva „împotrivă”? Se „abține” cineva? În sală este un 1 vot „pentru” și 8 

„abțineri”, o să iau nominal pe fiecare să vedem care este opțiunea fiecăruia. 

Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „mă abțin.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na Drumea?” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „abținere.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „abținere.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „D-nule Iorga? Am să 

revin la d-nul Iorga.  

D-nule Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „pentru”. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru, normal.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru”. 
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Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Iorga vă rog, 

dacă ne auziți? Cred că d-nul Iorga acum a intrat din nou, cred că nu are semnal. D-nul 

Iorga v-aș ruga să vă exprimați votul pentru amendamentul făcut de d-nul Nițu? 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „îmi cer scuze, am probleme cu 

semnalul, într-adevăr, „pentru” amendamentul d-nului Nițu.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „mulțumesc, poftă 

bună. Să reluăm d-na secretar, sunt  9 voturi „pentru” și 11 voturi „abținere”, 

amendamentul nu a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, fără nici un amendament 

deoarece nici unul nu a avut voturile necesare. Vă rog, cine este „pentru”? în sală avem 

9 voturi „pentru”.  

Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na Drumea?” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „D-nule Iorga? O să 

revin la d-nul Iorga.  

D-nule Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „pentru”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „pentru și eu.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „mulțumesc d-nule 

Iorga. D-nul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „d-nul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „eu mă abțin”. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: „cu 19 voturi „pentru” 

și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Daniel Ungureanu proiectul de hotărâre 

a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 57 

 

Presupun că nu mai sunt discuții. Vreau să vă mulțumesc că ați participat astăzi 

la ședința extraordinară din data de 31.03.2021. Stau și mă întreb dacă această este 

ultima zi din luna martie și să sperăm că nu mai avem nici o ședință, până la ora 16,00, 

după cum foarte bine știți mi-am încheiat mandatul de președinte de ședință al 

Consiliului Local al municipiului Focșani, spre bucuria d-nului Nițu.  
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Vă mulțumesc că m-ați înțeles, vă mulțumesc că m-ați aprobat și m-ați ajutat. În 

speranța că până diseară la 12 noaptea nu va mai fi nici o ședință, vă urez o zi plăcută 

în continuare. 

Vă mulțumesc!” 

 

 

       

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

                                                               Marta Carmen Ghiuță 
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