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Problemele ce sunt de competenţa adminis
traţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de 
serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştin
ţa Primaru lui municipiului Focşani, a celor doi 
Viceprimari sau a Secretarului.

Primarul municipiului Focşani, Decebal 
Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în pri
ma zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 
14.00, pentru probleme de urbanism, investiţii, 
participare cetăţenească.

Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan 
Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi 
de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, 
pentru probleme de fond locativ, taxe şi impozi
te, salubrizare, iluminat public, spaţii verzi, agri
cultură şi învăţământ.

Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile 
Dobre, acordă audienţe în a treia zi de Luni din 
fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru pro
bleme de întreţinere şi reparaţii străzi, activităţi 
comerciale, administraţia pieţelor, poliţia locală, 
cantina de ajutor social.

Secretarul municipiului Focşani, Eduard 
Marian Corhană, acordă audienţe în a pa
tra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 
14.00, pentru probleme privind aspecte juridice, 
legile proprietăţii, reclamaţii administrative.

Pentru a putea participa la audienţe, persoa
nele interesate trebuie să se prezinte cu bule tinul/
cartea de identitate la Centrul de Comunicare al 
Primăriei – Compartimentul Informare Publică, 
unde beneficiază de consilierea funcţionarului 

respectiv în completarea unei cereri tip. În mo
mentul depunerii cererii, solicitantul pri meşte 
un număr de înregistrare, cu care trebuie să se 
prezinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta
te serviciului de speci alitate, care trebuie să for
muleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte 
important ca solicitantul să precizeze, în mod 
clar, proble mele pentru care doreşte să fie pri-
mit în audienţă.

Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind accep
tate doar cererile a căror rezolvare este de compe
tenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost 
adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu.

Cererile de înscriere în audienţă se primesc 
până în ziua de Joi din săptămâna premergătoa re 
zilei de audienţă.
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raPorTUL PriMarULUi 
MUniciPiULUi Focşani

PriVinD acTiViTaTEa DESFĂşUraTĂ În anUL 2011

– EXTRAS –

Anul 2011 a fost un an în care par
te din proiectele avute în plan au 
început să confirme. Mulţumesc 

tuturor colegilor şi colaboratorilor dar 
şi tuturor cetăţenilor pentru participa
rea activă şi sprijinul pe care lau acordat 
administraţiei publice locale, în aceas
tă perioadă, în definirea şi prioritizarea 
programelor şi proiectelor comunităţii, 
dar şi în implementarea acestora.

Astfel, un proiect destul de criticat dar 
care înseamnă mult pentru oraşul nos
tru, Recalificare urbană perimetrul istoric 
Piaţa Unirii şi Grădina Publică Focşani, 
a fost finalizat în 2011. Obiecţii au fost 
destule şi din partea noastră, acest pro
iect fiind gestionat direct de Ministerul 
Dezvoltării, a pus Municipiul Focşani 
întro poziţie dificilă, de expectativă. 
Deşi multe lucrări au prezentat deficien
ţe, ele nu vor fi recepţionate decât după 
remedierea corespunzătoare, pe cheltu
iala constructorului. Cu toate acestea, fi
nalizarea sa înseamnă foarte mult pen
tru comunitatea noastră iar entuziasmul 
şi plăcerea cu care redeschiderea acestei 
zone a fost primită de populaţie ne sub
liniază încă o dată necesitatea unei aten
ţii deosebite ce trebuie acordate acestei 
zone, adevărat centru vital al oraşului.

Un alt proiect important demarat în 

2011 se referă la reabilitarea şi extinde
rea reţelelor de alimentare cu apă şi a 
celor de canalizare. Proiectul, de dimen
siuni regionale, este derulat de SC CUP 
SA şi are o importanţă majoră pentru 
Focşani, pentru că va asigura utilităţi
le necesare sau va îmbunătăţi calitatea 
acestora pentru un număr semnificativ 
de consumatori.

Totodată, a fost demarat proiectul de 
Reabilitarea a Sistemului de Termoficare 
al Municipiului Focşani. Un proiect ma
jor care va rezolva multe din problemele 
cu care ne confruntăm şi la această oră 
în privinţa asigurării unor servicii de ca
litate în domeniul energiei termioce.

Anul 2011 a însemnat şi pregătirea şi 
realizarea celor din urmă paşi înainte 
de demararea Planului Integrat de Dez
voltare Urbană, Plan ce va însemna im
plementarea a 3 proiecte congruente în 
zona de Sud a oraşului, incluzând aici şi 
zona Laminorul dar şi Cartierul Mân
dreşti. Aceste proiecte se referă la refa
cerea integrală a infrastructurii de trans
port – străzi, trotuare, parcări, staţii de 
transport în comun, refacerea şi extin
derea spaţiilor verzi precum şi asigura
rea unei siguranţe sporite a cetăţenilor, 
prin implementarea unui sistem de mo
nitorizare video a zonelor sensibile din 

acest sector.
În 2011 am continuat un alt proiect 

important, demarat în 2008 şi care con
stă în reabilitarea infrastructurii rutiere. 
Au fost astfel realizate reabilitări comple
te ale străzilor şi trotuarelor, create noi 
parcări, modernizate intersecţii.

Prezentul raport reprezintă rezulta
tul unei munci de echipă, a tuturor ce
lor care au depus eforturi pentru atin
gerea obiectivelor stabilite. El este însă 
şi o prezentare a modului de punere în 
aplicare a Hotărârilor Consiliului Local, 
în condiţiile specifice determinate de 
reduceri ale veniturilor la bugetul local 
concomitent cu sporirea atribuţiilor şi 
responsabilităţilor autorităţilor publice 
locale.

Toate aceste condiţii dificile au fost 
depăşite numai datorită unei largi 
participări cetăţeneşti la procesul de
cizional. Mulţumesc tuturor celor care 
sau implicat activ în campaniile de con
sultare publică, dezbaterea propunerilor 
pentru buget şi prioritizarea investiţiilor 
şi care au contribuit la toate aceste 
realizări, la implementarea proiectelor 
stabilite în comun. ■

Ing. Decebal Gabriel Bacinschi
Primarul Municipiului Focşani
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EXEcUŢia bUGETULUi GEnEraL 
conSoLiDaT aL MUniciPiULUi Focşani 

PE PriMELE 4 LUni aLE anULUi 2012
 Mii lei

DENUMIRE INDICATORI
Buget

actualizat
2012

Din care:

Execuţie
4 luni
 2012

Execuţie
4 luni
 2011

%
Ex2012/
B2012

%
Ex2012/
Ex2011

Execuţie 4 luni, din care:

Buget
Sem I
2012

Buget
local

Bugetul
Instituţiilor 
finanţate in-

tegral/
parţial din 

venituri pro-
prii

Bugetul
creditelor in-
terne şi ex-

terne

A 1 2 3 4 5=3/2 6=3/4 7 8 9

VEniTUri ToTaLE 314.439,42 142.555,52 60.878,37 54.593,35 42,69 111,48 56.454,94 3.972,94 450,49

Venituri proprii 81.476,42 48.778,52 34.896,64 33.674,45 71,51 103,58 33.300,10 1.596,54 0,00

Sume defalcate din TVA 51.548,00 25.387,00 16.160,02 14.614,82 63,65 110,57 16.160,02 0,00 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat 91.668,00 38.140,00 1.895,34 5.252,12 4,97 36,09 1.895,34 0,00 0,00

Sume de la alte administraţii 1.000,00 1.000,00 850,00 0,00 85,00 0,00 850,00 0,00 0,00

Sume alocate de la UE 79.747,00 20.541,00 370,25 182,84 1,80 202.50 370,25 0,00 0,00

Transferuri de la bugetul local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.376,40 2.376,40 0,00

Vărsăminte excedent bugetar an precedent 0,00 0,00 6.255,63 0,00 0,00 0,00 6.255,63 0,00 0,00

Împrumuturi 9.000,00 8.700,00 450,49 869,12 5,18 51,83 0,00 0,00 450,49

cHELTUiELi ToTaL 326.045,11 154.161,21 51.598,11 50.489,35 33,46 102,16 47.386,97 3.760,65 450,49

Autorităţi executive 6.670,00 3.579,57 1.954.82 1.859,87 54,61 105,11 1.954,82 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 1.655,30 1.127,80 217,57 241,34 19,29 90,15 198,00 117,57 0,00

Dobânzi 2.626,00 1.126,00 1.100,00 1.531,00 97,69 71,85 1.100,00 0,00 0,00

Ordine publică 5.116,00 3.932,05 3.218,48 834,77 81,85 385,55 2.556,86 661,62 0,00

Învăţământ 78.577,52 31.641,59 19.504,31 19.138,53 61,64 101,91 18.387,08 1.117,23 0,00

Sănătate 2.143,00 1.126,00 669,31 699,29 59,44 95,71 669,31 0,00 0,00

Cultură, recreere şi religie 14.842,60 6.393,90 2.150,15 2.247,11 33,63 95,69 546,60 1.603,55 0,00

Asigurări şi asistenţă socială 11.158,00 5.809,20 3.439,07 4.041,53 59,20 85,09 3.178,39 260,68 0,00

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 12.978,06 7.384,06 2.734,07 3.132,52 37,03 87,28 2.734,07 0,00 0,00

Protecţia mediului 3.323,00 1.937,40 842,19 563,45 43,47 149,47 842,19 0,00 0,00

Acţiuni generale economice 4.397,00 2.207,00 1.839,53 2.357,94 83,35 78,01 1.839,53 0,00 0,00

Combustibil şi energie 150.237,63 78.180,64 12.964,67 12.705,53 16,58 102,04 12.746,44 0,00 218,23

Transporturi 32.321,00 9.716,00 963,94 1.136,41 9,92 84,82 731,68 0,00 232,26

EXcEDEnT(+)/DEFiciT(-) -11.605,69 -11.605,69 9.280,26 4.104,00 9067,97 212,29 0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe primele patru luni ale anului 2012, însumează 60.878,37 
mii lei şi sau realizat în procent de 42,69% faţă de prevederile primului semestru şi 111,48 % faţă de execuţia pe cele 4 luni 
din anul precedent.

Comparând realizarea veniturilor pe cele patru luni ale anului 2012 cu cele încasate în aceeaşi perioadă a anului 2011, se 
constată faptul că impozitele şi taxele locale au înregistrat o diminuare cu 462,32 mii lei, urmare a faptului că în 2011 au fost 
vândute mai multe terenuri concesionate, ocupate de construcţii, în timp ce cotele defalcate din impozitul pe venit au înregis
trat o creştere cu 1.685,51 mii lei, iar sumele defalcate din TVA şi subvenţiile – o cădere cu 774 mii lei datorită faptului că în 
2012 bugetul de stat nu mai alocă subvenţii pentru energia termică.

EVoLUŢia VEniTUriLor PE PriMELE 4 LUni aLE anULUi 2012 FaŢĂ DE acEEaşi 
PErioaDĂ a anULUi 2011

Cheltuielile bugetare însumează 
51.598,11 mii lei, fiind orientate cu 
precădere către plata salariilor, utili
tăţilor, ajutoarelor sociale, lucrărilor 
de gospodărire a oraşului, subvenţiei 
pentru diferenţă preţ energie termi
că livrată populaţiei, rambursărilor 
de rate şi dobânzi aferente obligaţi
unilor municipale, precum şi pen
tru investiţii, cu 1.108,76 mii lei mai 
mult decât în 2011.

La finele lunii aprilie 2012, bugetul 
general consolidat al Municipiului 
Focşani înregistrează un excedent 
de 9.280,26 mii lei.
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EVoLUŢia cHELTUiELiLor DETaLiaTE PE acTiViTĂŢi PE PriMELE 4 LUni aLE 
anULUi 2012 FaŢĂ DE acEEaşi PErioaDĂ a anULUi 2011

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primele 4 luni ale anului 2012 sunt:
•	 salarii pentru personalul angajat în cele 52 unităţi = 21.090,53 mii lei;
•	 bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal, salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor 

care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, cheltuieli de gospodărire a oraşului, contribuţii la 
realizarea lucrărilor de investiţii Piaţa Unirii şi Canalizare în Municipiul Focşani, alte bunuri şi servicii) = 13.263,90 
mii lei;

•	 asistenţă socială (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe 
perioada de iarnă, burse) = 2.071,92 mii lei;

•	 subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 9.252,858 mii lei;
•	 rambursări împrumuturi şi dobânzile aferente = 2.062,35 mii lei (obligaţiuni municipale în valoare de 28.000.000 lei, 

împrumut în valoare de 24.500.000 lei pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor din municipiu Focşani şi garantarea 
împrumutului BERD contractat pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă care se finalizează în mai 2012);

•	 investiţii = 3.864,44 mii lei (din care 450,49 mii lei finanţate din împrumut pentru străzi şi sistemul termic centralizat, 
1.719,08 mii lei finanţat din fonduri europene nerambursabile şi contribuţie de la bugetul local pentru sistemul termic 
centralizat, 1.500 mii lei reprezentând majorarea capitalului social la SC ENET SA Focşani şi SC Transport Public SA 
Focşani, 133,98 mii lei dotări pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” şi 60,89 mii lei pentru învăţământ – Colegiul 
Economic „M Kogălniceanu”);

•	 restituiri finanţări din anii precedenţi = – 15,30 mii lei. ■

Ec. Nataşa Maria Nemeş
Director Direcţia Economică
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raPorTUL PriMarULUi 
MUniciPiULUi Focşani

PriVinD acTiViTaTEa DESFĂşUraTĂ În anUL 2011

– EXTRAS –

PoLiTica EconoMicĂ
OBIECTIV: Crearea unui mediu favo-

rabil dezvoltării sectorului privat, prin 
îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin a 
afacerilor şi promovarea unei culturi an-
treprenoriale în municipiul Focşani, pro-
movarea oportunităţilor pentru mediul 
de afaceri şi a ofertelor pentru potenţialii 
investitori.

SPriJinirEa acTiViTĂŢiLor 
coMErciaLE

Oferirea posibilităţii desfăşurării unei 
activităţi comerciale competitive din 
punct de vedere calitativ, dezvoltarea 
serviciilor de piaţă cu respectarea prin
cipiilor liberei concurenţe, asigurarea 
protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi 
intereselor economice ale consumatori
lor sunt preocupările constante ale ad
ministraţiei locale, în domeniul comer
ţului. Materializarea acestora se face 
prin cele două pârghii aflate la îndemână 
şi anume Compartimentul autorizare 
agenţi economici şi S.C. Administraţia 

Pieţelor Focşani S.A.
Astfel, Compartimentul autorizare 

agenţi economici, prin acţiunile între
prinse în anul 2011, a urmărit desfăşu-
rarea unei activităţi comerciale com-
petitive din punct de vedere calitativ, 
dezvoltarea serviciilor de piaţă cu res-
pectarea principiilor liberei concuren-
ţe, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii, 
securităţii şi intereselor economice ale 
consumatorilor precum şi a mediului, 
astfel încât, în conformitate cu prevede
rile legale în vigoare, au fost derulate ur
mătoarele activităţi specifice:

Au fost eliberate un număr de 1.413 
autorizaţii din care:
•	 1.142 autorizaţii de funcţionare 

a agenţilor economici cu activi
tăţi comerciale cu amănuntul/cu 
ridicata, alimentaţie publică şi 
prestări servicii, aceste taxe însu
mând 299.919 lei;

•	 87 autorizaţii de comerţ în sistem 
ambulant – tonete, rulote, mese, 
chioşcuri mobile, aceste taxe însu

mând 46.588 lei, reprezentând utili
zarea temporară a locurilor publice;

•	 57 autorizaţii de comerţ în sistem 
ambulant – comercializare pepeni, 
aceste taxe însumând 7.890 lei, 
reprezentând utilizarea tempora
ră a locurilor publice;

•	 49 autorizaţii de funcţionare pen
tru 17 terase sezoniere amplasate 
pe domeniul public, aceste taxe 
însumând 98.507 lei, reprezen
tând utilizarea temporară a locu
rilor publice;

•	 44 autorizaţii în vederea desfă
şurării de activităţi comercia
le sezoniere cu ocazia diverselor 
evenimente organizate la nivelul 
municipiului (1 Martie, 8 Martie, 
Sărbătorile de Paşte etc.), aceste 
taxe însumând 5.589 lei, repre
zentând utilizarea temporară a lo
curilor publice;

•	 34 acorduri de principiu pentru 
organizarea de campanii promo
ţionale, informare (activităţi edu
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caţionale, culturale), distribuirea 
de materiale de promovare, am
plasarea unor magazine mobile 
pe domeniul public, activităţi de 
colectare deşeuri reciclabile etc., 
aceste taxe însumând 1.700 lei.

O altă preocupare a constat în coordo-
narea şi administrarea activităţii în do-
meniul transportului de persoane şi bu-
nuri în regim de taxi

Compartimentul de transport pu-
blic local a urmărit, în anul 2011, mo
dul în care sunt respectate prevederile 
legale privind efectuarea transportului 
în comun, a transportului de persoa-
ne şi bunuri în regim de taxi, autori-
zarea serviciilor de transport mărfuri 
pe raza municipiului Focşani şi înre-
gistrarea vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării.

Activitatea de transport în comun în 
2011. Au fost asigurate condiţii decen
te de transport urban de călători pe cele 
9 trasee aprobate prin hotărâre a con
siliului local, o preocupare deosebită 
acordânduse modernizării parcului de 
maşini, sprijinirii persoanelor cu veni
turi mici, a pensionarilor şi elevilor de 
a circula gratuit pe mijloacele de trans
port aparţinând SC Transport Public SA 
Focşani.

Activitatea de transport persoane în 
regim de taxi în 2011. Inspectorii au de
rulat acţiuni de atribuire, preschimba
re, prelungire, modificare, suspendare şi 
anulare a autorizaţiilor în vederea desfă
şurării serviciului de transport persoane 
în regim de taxi, au monitorizat activita
tea transportatorilor şi au efectuat con
troale pe teren vizând modul de desfă
şurare a activităţii de taximetrie potrivit 
normelor legale.

Autorizarea serviciilor transport 
mărfuri în 2011. Inspectorii din cadrul 
compartimentului au acordat autorizaţii 
transportatorilor Societăţi Comerciale 

(SC), Persoane Fizice Autorizate (PFA) 
şi Întreprinderi Individuale (I.I) în vede
rea desfăşurării serviciului de transport 
mărfuri, potrivit normelor legale.

De asemenea, inspectorii au derulat 
acţiuni de înregistrare a vehiculelor 
care nu se supun înmatriculării, fiind 
eliberate 41 certificate de înregistrare a 
vehiculelor, 12 certificate de înregistrare 
radiate şi sa încasat suma de 1.760 lei, 
reprezentând taxa de înregistrare şi con
travaloarea plăcuţelor cu numerele de 
înregistrare.

Pentru anul 2012, având în vedere 
obiectivele prevăzute în strategia de dez
voltare a municipiului, activitatea celor 
două compartimente va fi direcţionată 
spre dezvoltarea armonioasă a reţelei de 
comercializare a produselor şi serviciilor 
de piaţă, promovarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, stimularea dezvoltării 
acestora în scopul creşterii competitivi
tăţii şi gradului de ocupare a forţei de 
muncă, dezvoltarea şi revigorarea reţelei 
de distribuţie în zonele limitrofe ale mu
nicipiului şi susţinerea cererii de servicii 
de piaţă în aceste zone.

aDMiniSTraŢia PiEŢELor
Prin S.C. Administraţia Pieţelor 

Focşani S.A, serviciu public aflat în sub
ordinea Consiliului Local, sa urmărit 
dezvoltarea activităţii de comercializare 
a produselor şi a serviciilor pe piaţă, pre
cum şi asigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării unui comerţ civilizat. Astfel, 
sunt organizate şi administrate 5 sectoa
re distincte: Piaţa Moldovei (Piaţa Boxe 
şi Piaţa Agroalimentară) – piaţă de tip 
mixt; Piaţa Cartier SUD Focşani – piaţă 
de tip mixt; Piaţa Obor – piaţă tip târg; 
Piaţa Cartier BAHNE Focşani – piaţă de 
tip mixt; Piaţa Cartier GARĂ Focşani – 
piaţă de tip mixt.

Societatea a fost înfiinţată în septem
brie 2010, având ca obiect de activitate 

administrarea imobilelor pe bază de co
mision sau contract. Acţionarii societă
ţii sunt Municipiul Focşani, prin Con
siliul Local al Municipiului Focşani, şi 
S.C.Transport Public S.A.Focşani.

S.C.Administraţia Pieţelor Focşani 
S.A. administrează patrimoniul public 
şi privat aparţinând Unităţii Adminis
trativ Teritoriale a Municipiului Focşani, 
în baza contractului de delegare de ges
tiune. Activitatea principală a societăţii 
constă în închirierea spaţiilor special 
amenajate, dotate corespunzător, în lo
caţiile menţionate mai sus, pentru desfă
şurarea permanentă sau sezonieră a co
merţului cu produse agroalimentare de 
către producători/comercianţi autorizaţi 
conform prevederilor legale, mai puţin 
Piaţa Obor, în care spaţiile sunt destinate 
comerţului cu produse industriale, auto
vehicule rulate şi mărfuri secondhand.

Societatea a încheiat exerciţiul financi
ar 2011, cu profit net în sumă de 102.876 
lei.

DEZVoLTarE LocaLĂ 
şi SErVicii PEnTrU 
cETĂŢEni

OBIECTIV: Asigurarea celor mai bune 
condiţii pentru dezvoltare locală, prin îm-
bunătăţirea serviciilor publice, a utilităţi-
lor şi a infrastructurii în general.

PROGRAMUL INVESTIŢIONAL 
– 37.923,65 mii lei (23,22% din totalul 
cheltuielilor bugetului general centra
lizat al Municipiului Focşani pe anul 
2011)

ÎnVĂŢĂMÂnT
În anul 2011, sau alocat unităţilor de 

învătământ, pentru continuarea lucră
rilor de reparaţii capitale şi investiţii şi 
pentru achiziţii de bunuri şi alte cheltu
ieli de investiţii, fonduri de la bugetul lo
cal, astfel:

Unitate de învăţământ Denumirea obiectivului de investiţii
Fonduri alocate din 

bugetul local
 – mii lei –

Şcoala nr. 10 “Duiliu Zamfirescu” Extindere cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare, realizare 
termosistem pe exterior la clădirea şcolii şi a sălii de sport 54,0

Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan cel Mare” Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan 
cel Mare” 165,0

Şcoala nr. 7 Reparaţii capitale sediu 89,0

Gradiniţa cu program prelungit nr. 7 Reparaţii capitale sediu 110,0

Colegiul Naţional “Unirea” Reabilitare, modernizare şi dotari Colegiul Naţional „Unirea” 80,0

Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Sala de sport multifuncţională 25,0

Unitate de învăţământ preşcolar spre înfiinţare 
– Gradiniţa din str. Fraternităţii nr.11 Construire Grădiniţă cu program prelungit cu 6 grupe 5,0

Şcoala cu CLASELE I-VIII nr. 1 ”Nicolae Iorga” Cheltuieli de proiectare 13,0

Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Vlahuţă” Dotări hidranţi 10,0

Şcoala nr. 10 “Duiliu Zamfirescu” Dotări hidranţi 20,0

Liceul de artă „Ghe.Tatarescu” Achiziţie şi montare sistem de alarmă 3,5

Gradiniţa nr. 23 Achiziţie şi montare sistem de alarmă 5,0

Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan cel Mare” Achiziţie şi montare instalaţie control acces cu cititoare 7,5
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Unele instituţii de învăţământ au fost finanţate parţial din bugetul local, după cum urmează:

Unitate de învăţământ Denumirea obiectivului de investiţii Fonduri alocate parţial din bugetul local
 – mii lei –

Şcoala nr. 7 Reparaţii capitale sediu 20,0

Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Achiziţie autoturism 55,0

În anul 2011 a fost semnat contractul 
de cofinanţare pentru realizarea obiec
tivului cu Fonduri Structurale, prin Axa 
3.4, «Reabilitare, modernizare şi dotări 

– Școala Ștefan cel Mare», cu o valoare a 
investitiei de 16.364,5 mii lei şi o perioa
dă de realizare a obiectivului de 24 luni.

Menţionăm faptul că documentaţia 
tehnică întocmită pentru realizarea cu 
Fonduri Structurale, pe Axa 3.4 POR, 
denumită “Reabilitare, modernizare şi 
dotări Colegiul Naţional Unirea” din 
Municipiul Focşani, a trecut de etapa de 
verificare a documentaţiei proiect tehnic 
şi se aşteaptă, în anul 2012, vizita în te
ren din partea ADR Brăila şi semnarea 
contractului de cofinanţare.

inFraSTrUcTUrĂ rUTiErĂ
În anul 2011, Primăria Municipiului 

Focşani a contractat un credit intern în 
sumă de 24.500 mii lei, care a fost eşa
lonat pe o perioadă de 3 ani (20112013).

Astfel, pentru anul 2011, din credi
tul contractat, sa aprobat în Consiliul 
Local suma de 13.000 mii lei, detaliată 
după cum urmează:
•	 638 mii lei pentru continuarea lu

crărilor privind modernizarea şi rea
bilitarea reţelei de energie termică în 
Municipiul Focşani – lucrări aferente 

reţelelor termice PT 16, 49 şi 12;
•	 12.362 mii lei pentru continuarea lu

crărilor privind refacerea şi moderni
zarea infrastructurii străzilor în muni
cipiul Focşani, executânduse lucrări 
pe următoarele străzi:
•	 Complex Bahne – lucrări execu

tate în valoare de 27 mii lei;
•	 B-dul Unirii-Bucureşti – lucrări 

executate în valoare de 4.715 mii lei;
•	 B-dul Cuza-Vodă – Bucegi – lu

crări executate pe strada Bucegi 
în valoare de 843 mii lei;

•	 B-dul Independenţei – lucrări 
executate în valoare de 731 mii lei;

•	 Amenajarea intersecţiei de sens 
giratoriu B-dul Independenţei 
cu str. Mărăşeşti – sau executat 
lucrări în valoare de 436 mii lei;

•	 Amenajarea intersecţiei de sens 
giratoriu B-dul Independenţei 
cu str. Republicii – sau executat 
lucrări în valoare de 661 mii lei;

•	 Refacere infrastructură străzi 
Simion Bărnuţiu, M. Kogălni-
ceanu şi Dimitrie Cantemir – 
sau executat lucrări în valoare de 
1.303 mii lei;

•	 Refacere infrastructură strada 
Moldova – sau executat lucrări 
în valoare de 561 mii lei.

Pentru soluţionarea problemelor de 
creare/modernizare spaţii verzi (gră
dini publice, parcuri, mobilier urban) în 
zona de SudEst a municipiului Focşani, 
la sfârşitul anului 2011 sau semnat con
tractele de cofinanţare cu ADR Brăila 
din cadrul Axei prioritare 1 din POR, 
pentru realizarea cu Fonduri Structura
le a următoarelor obiective de investiţii:
•	 Reabilitarea şi modernizarea spa

ţiilor publice urbane în zona de 
acţiune SudEst a municipiului 
Focşani – valoare eligibilă proiect 
41.965 mii lei;

•	 Modernizare şi reabilitare spaţii 
verzi în zona de SudEst a muni
cipiului Focşani – valoare eligibilă 
proiect 12.620 mii lei;

•	 Sistem de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi preveni
rea criminalităţii în municipiul 
Focşani – valoare eligibilă proiect 
3.499 mii lei.

Menţionăm faptul că în anul 2012 se 
va face achiziţia de lucrări pe fiecare 
obiectiv în parte.

aMEnaJĂri
În anul 2011, sau finalizat lucrările 

obiectivului de investiţii „Recalificare 
urbană perimetru istoric Piaţa Unirii 
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şi Grădina Publică, Focşani”, obiectiv 
care sa realizat prin programul „PHA
RE 20042006 Coeziune Economică şi 
Socială – Proiecte Mari de Infrastructu
ră Regională”, cu următoarele cofinan
ţări: 63,16% – fonduri PHARE; 21,06% – 
Fondul Naţional; 15,78% – Bugetul local.

Valoarea finală de execuţie la obiec
tivul de investiţii menţionat este de 
7.884.641,50 Euro, detaliată după cum 
urmează: 4.979.939,50 Euro – fonduri 
PHARE; 1.660.505,48 Euro – fonduri 
de la bugetul de stat; 1.244.196,43 
Euro – fonduri din bugetul local.

Având în vedere faptul că, pe par
cursul execuţiei lucrărilor din cadrul 
acestui obiectiv, au apărut lucrări supli
mentare, care nu au fost prinse în docu
mentaţia iniţială, sau alocat din buge
tul local în perioada 20092011, fonduri 
în valoare de 1.300 mii lei, din care, în 
anul 2011, sau executat lucrări în suma 
de 172 mii lei.

Cheltuielile neeligibile, în perioada 
menţionată, au constat în execuţia ur
mătoarelor lucrări:
•	 Lucrări suplimentare de amena

jare infrastructură drum pentru 
trasee reţele electrice;

•	 Lucrări suplimentare de amena
jare infrastructură de comunica
ţii – fibră optică;

•	 Detalii şi coordonare tehnică 
proiect Recalificare Urbană Pia
ţa Unirii”;

•	 Deviere reţele electrice subterane 
în zona Hotelului Unirea şi reţele 

gaze din grădina publică;
•	 Restaurare Monument Obelisc 

Piaţa Unirii;
•	 Branşament termic şi contorizare 

Cinematograf.
Obiectivul de investiţii „Recalificare 

urbană perimetru istoric Piaţa Unirii 
şi Gradina Publică, Focşani” sa recep
ţionat la sfârşitul lunii septembrie 2011.

De asemenea, Primăria Municipiu
lui Focşani derulează un amplu proiect 
finanțat din Fonduri Structurale, denu
mit “Reabilitarea sistemului de termo
ficare urbană la nivelul municipiului 
Focşani pe perioada 20092028 în sco
pul conformării la legislaţia de mediu”, 
pentru care sau achitat, din bugetul 
local, în anul 2011, fonduri în sumă de 
744 mii lei.

În anul 2012, se va acţiona pe linia re
actualizării programului de investiţii pe 
termen lung şi prioritizării proiectelor de 
investiţii, prin continuarea atragerii de 
Fonduri Structurale, corelate cu Strategia 
de Dezvoltare a Municipiului şi nevoile 
comunităţii.

aDMiniSTrarEa 
DoMEniULUi PUbLic şi 
PriVaT aL MUniciPiULUi 
Focşani

Pentru ca imobilele ce aparţin dome
niului public al municipiului Focşani să 
poată fi administrate în mod eficient, 
acestea au fost concesionate, închiriate, 
date în administrare, încredinţate în fo
losinţă gratuită, respectiv date în como

dat (după caz) către unităţile aflate în 
subordinea Consiliului Local al Munici
piului Focşani, unităţile de învăţământ 
preşcolar şi unităţile sanitare de pe raza 
Municipiului Focşani.

În ceea ce priveşte administrarea bu
nurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Focşani, în urma cererilor 
aprobate de Consiliul Local al Munici
piului Focşani, sa procedat la:
•	 închirierea de terenuri – în 

suprafaţă de 236,00 mp., sens 
în care au fost încheiate 57 
contracte de închiriere/convenţii 
publicitare;

•	 concesionarea de terenuri – în 
suprafaţă de 293,83 mp., sens în 
care au fost încheiate 9 contracte 
de concesiune;

•	 vânzare de terenuri – în suprafaţă 
de 2010,39 mp./ 64 Contracte de 
vânzarecumparare;

•	 atribuirea în proprietate prin Or
dinul Prefectului, în baza propu
nerii Consiliului Local – terenuri 
în suprafaţă de 2655,00 mp.;

•	 emiterea unui număr de 52 dis-
poziţii privind soluţionarea no
tificărilor depuse conform Legii 
nr.10/2001 privind regimul ju
ridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989;

•	 verificarea şi actualizarea inven-
tarului sistemelor publicitare am
plasate pe domeniul public şi pri
vat al Municipiului Focşani, sens 
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în care au fost inventariate un nu
măr de 1109 sisteme publicitare;

•	 verificarea documentaţiilor cu 
privire la amplasarea sistemelor 
publicitare pe proprietatea agen
ţilor economici (deţinătorilor sis
temelor de publicitate), respectiv 
pe domeniul public al Municipiu
lui Focşani, sens în care au fost eli
berate 159 acorduri de publicitate;

•	 verificarea şi actualizarea inventa
rului bunurilor ce aparţin dome
niului public/privat al Municipiu
lui Focşani;

•	 au fost reevaluate şi reactualizate 
bunurile din domeniului public 
al Municipiului Focşani şi a fost 
înaintată documentaţia către Gu
vern pentru emiterea unei Hotă
râri de Guvern;

•	 sau încheiat un număr de 11 
Contracte de vânzarecumpărare, 
având ca obiect cabinetele medi
cale ce fac obiectul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, 
privind vânzarea spaţiilor propri
etate privată a statului sau a uni
tăţilor administrativteritoriale, 
cu destinaţia de cabinete medica
le, precum şi a spaţiilor în care se 
desfaşoară activitaţi conexe actu
lui medical.

DEZVoLTarE UrbanĂ
În cursul anului 2011 sau emis 1.453 

Certificate de urbanism pentru: constru
ire, desfiinţare, operaţiuni notariale, sco
atere din circuitul agricol, 667 Autorizaţii 
de construire şi autorizaţii de desfiinţare.

Regularizarea taxei de autorizare – 
conform Legii nr. 50 din 29 iulie 1991, 

republicată şi a Codului Fiscal, în anul 
2011, aceasta activitate sa concretizat 
în: regularizarea unui număr de 250 au
torizaţii de construire eliberate; procese 
verbale de finalizare lucrări în număr de 
285 buc.; somaţii de întârziere în număr 
de 95 buc.; raportări statistice lunare – 
12 buc.; raportări statistice trimestria
le – 4 buc.; raportări statistice anuale – 1 
buc.; deplasări în teren – în fiecare zi.

Specific acestui serviciu este coordo
narea lucrării “Reactualizare Plan Ur-
banistic General – Municipiul Focşani, 
judeţul Vrancea”, care se află în pro
cedura de obţinere a avizului de mediu, 
etapă în care se urmăreşte corelarea su
prafeţelor de spaţiu verde inventariate, 
cu prevederile documentaţiei de PUG, 
în vederea respectării legislaţiei în vigoa
re, obţinerii avizului de mediu şi avizării 
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formei finale a lucrării.
Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, 

limita intravilanului localităţii s-a mo-
dificat, incluzând toate suprafeţele de te-
ren ocupate de construcţii şi amenajări, 
precum şi suprafeţe necesare dezvoltării 
în următoarea perioadă de 10 ani.

Suprafaţa intravilanului propus este 
de 2.700,91 ha. Pe total suprafaţă UAT, 
creşterea suprafeţei intravilanului este 
de 880,28 ha, o creştere de aprox. 48%.

Suprafaţa terenului intravilan propu
să în P.U.G. cuprinde 8 zone funcţionale 
definite de potenţialul existent, determi
nat pe baza studiilor de fundamenta
re, stabilinduse prin Regulamentul de 
Urbanism delimitarea funcţiunilor do
minante, permisiuni şi condiţii de con
formare şi amplasare a construcţiilor, 
indicatori maximi admişi POT şi CUT, 
condiţionări şi restricţii.

Prin noile zonificări funcţionale re-
glementate pentru noul intravilan s-a 
realizat:
•	 Asigurarea unei zone verzi cu rol 

de ameliorare a microclimatului 
pe direcţia vânturilor NordEst 
şi în lungul centurii municipiu
lui (pe partea de sud a centurii) şi 
în lungul viitoarei autostrazi (pe 
partea de vest a autostrazii).

•	 Majorarea zonei de instituţii şi 
servicii de interes public, de cir
ca trei ori faţă de situaţia existen
tă, şi cuprinderea în aceasta a tu
turor dotărilor de interes general 
ale centrului de municipiu cât şi 
cele situate în afara perimetrului 
central. Zona destinată instituţii
lor şi serviciilor de interes public 
se propune prin noile Reglemen
tări Urbanistice a se extinde pe 
unele suprafaţe a fostelor zone de 
activităţi industriale, în prezent 
destructurate, precum şi pe noi 
extinderi de intravilan în vederea 
asigurării dezvoltării policentrice 
a municipiului Focşani.

•	 Asigurarea unor amplasamente 
pentru dezvoltarea sectorului ter
ţiar sau a unor activităţi producti
ve mici nepoluante.

•	 Asigurarea terenului necesar pen
tru dezvoltarea unor noi cartie
re, în vederea asigurării creşterii 
confortului de locuire, cartiere ce 
se vor amenaja în baza unor vii
toare Planuri Urbanistice Zonale, 
aprobate conform legislaţiei în vi
goare, prin care se vor prevedea în 
mod obligatoriu spaţii verzi ame
najate cu caracter public.

•	 Sau delimitat zonele de protecţie 
ale cimitirelor şi altor zone func
ţionale ce cuprind activităţi eco
nomice industriale, faţă de zonele 
de locuit.

•	 Sa stabilit structura şi configura
ţia căilor de comunicaţie, definin
duse categoria şi profilul străzilor 
cu amenajările acestora, retrageri
le şi planeităţile de aliniament care 
să asigure atât fluenţa cât şi sigu
ranţa circulaţiei, iar prin retrageri, 
condiţii de protecţie a locuinţelor 
cât şi legătura între zonele funcţi
onale şi cu localităţile învecinate.

•	 Prin Regulamentul Local de Ur
banism sunt stabilite şi reguli cu 
caracter normativ privind necesa
rul de locuri de parcare raportat 
la zone funcţionale diferite.

•	 De asemenea, pornind de la prin
cipiul necesităţii unui grad de 
detaliere specific unor zone de
structurate, prin Reglementările 
Urbanistice propuse se marchea
ză zonele pentru care autorizaţia 
de construire se va emite în baza 
unui P.U.Z. aprobat, fiind astfel 
necesară elaborarea unor planuri 
urbanistice zonale.

Odata cu aprobarea PUG-ului, su-
prafaţa totală a intravilanului munici-
piului Focşani şi încadrarea în zone de 
impozitare a anumitor arii din munici
piu se vor modifica.

Reţeaua stradală se va dezvolta în 
funcţie de o serie de factori determi
nanţi, relaţii de intercondiţionare şi con
diţii locale de tipul: evoluţia fondului 
construit, creşterea economică a oraşu
lui, programe de dezvoltare a turismului 
local, relief etc.

Actualmente, posibilităţi de dezvolta
re a tramei majore în intravilanul oraşu
lui sunt în directă relaţie cu dezvoltarea 
fondului construit din anii precedenţi. 
Tendinţa de dezvoltare din anii prece
denţi a municipiului este în lungul Căii 
Moldovei la est de aceasta. Pe viitor con
struirea autostrăzii PloieştiFocşaniAl
biţa va menţine tendinţa actuală de dez
voltare în estul municipiului.

Reţeaua stradală se va extinde în prin
cipal în zonele de extindere a intravila
nului.

Inelul propus are urmatoarea compo
nenţă:
•	 la est autostrada PloieştiFocşani

Albiţa, cu legatură la centura de 
nord aflată în stadiul de proiect şi 
în sud legatura cu Dj205RDN2

•	 la vest se propune o stradă de cate
goria A III cu rezervă de lărgire la 
categoria II, legată de autostradă 
prin intersecţie DN2 cu Dj205R şi 
mai departe DJ205R până la auto
stradă, la sud, cu pod peste DN2D 
şi linia C.F.R. FocşaniOdobeşti la 
vest şi la nord se leagă de centu
ra de nord (faza de proiect) şi mai 
departe spre autostradă.

În condiţiile traversării de către vii

toarea autostradă a teritoriului munici
piului Focşani şi divizării teritoriilor in
travilane propuse, prin PUG se propune 
realizarea unor supratraversări a viito
arei autostrăzi la intersecţia cu DN23A, 
DJ204D, DJ 204E. De asemenea, se pro
pune amenajarea a două noduri de acces 
pe autostradă în partea de SUD, în zona 
intersecţiei cu DN 23, şi la nord un nod 
de legătură cu viitoarea centură.

Străzile componente ale tramei majo
re vor ramâne străzi de categoria a IIa 
şi aIIIa. Străzile noi propuse vor fi mi
nim de categoria a IIIa conform profi
lelor anexate, excepţie făcând străzile de 
servitute şi fundăturile cu lungime mai 
mică de 150 m ce nu au perspective de 
a se prelungi pe viitor – intersectând o 
altă stradă.

FonD LocaTiV
În anul 2011, în cadrul Serviciului in

vestiţii, administrarea fondului locativ, 
au fost realizate următoarele activităţi:

I. În cadrul compartimentului de admi
nistrare contracte de închiriere şi solicitări 
pentru obţinerea unor locuinţe cu chirie 
au fost desfăşurate ca acţiuni principale:
•	 Analizarea şi punctarea unui nu

măr de 1818 dosare depuse de so

licitanţi în vederea obţinerii unei 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii;

•	 Aprobarea prin H.C.L. nr. 
70/22.02.2011 a Listei de priori
tăţi pentru locuinţe ANL, care a 
totalizat un număr de 960 de soli
citanţi admişi întrucât au îndepli
nit criteriile legale;

•	 Analizarea şi punctarea unui nu
măr de 546 dosare depuse de so
licitanţi în vederea obţinerii unei 
locuinţe din fondul locativ de stat;

•	 Aprobarea prin H.C.L. nr. 
2/29.03.2011 a Listei de priorităţi 
pentru locuinţe din fondul locativ 
de stat, care a totalizat un număr 
de 111 solicitanţi admişi, întrucât 
au îndeplinit criteriile legale;

•	 Preluarea şi repartizarea unui nu
măr de 73 unităţi locative ANL 
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din fondul construit devenite li
bere prin cererile de reziliere de
puse de titularii de contracte, pri
milor 73 de solicitanţi din lista de 
priorităţi ANL aprobată pentru 
anul 2011 şi perfectarea contrac
telor de închiriere aferente;

•	 A fost repartizat un număr de 5 
unităţi locative din fondul loca
tiv de stat, solicitanţilor din Lis
ta de priorităţi – Fond locativ, ca 
urmare a cererilor de încheiere a 
contractului de închiriere pentru 
locuinţele ocupate fără forme le
gale în blocul G2 situat în Aleea 
Caminului nr. 12;

•	 Conform prevederilor Legii nr. 
152/1998 republicată, cu modifi
cările şi completările ulterioare, 
în cursul anului 2011 au fost re
înnoite 680 de contracte pentru 
chiriaşii ANL din Strada Ulmului, 
Strada Bradului, Strada Demo
craţiei şi Aleea Parc;

•	 Emiterea trimestrială de somaţii 
şi notificări pentru debite restan
te chiriaşilor ANL, locuinţelor de 
serviciu şi a locuinţelor din fodul 
locativ de stat;

•	 Întocmirea lunară a listelor de 

plată prin defalcarea facturilor de 
utilităţi aferente blocurilor ANL, 
locuinţelor de serviciu şi a locu
inţelor din fodul locativ de stat şi 
înregistrarea debitelor în progra
mul de specialitate a serviciului 
Taxe şi impozite;

•	 Întocmirea lunară a balanţelor şi 
a situaţiei de încasări rate locu
inţă, calcularea penalităţilor pen
tru zilele de întarziere şi operarea 
chitanţelor aferente în programul 
de specialitate;

•	 Arhivarea unui număr de 524 do

sare privind contractele de vânzare
cumpărare, preluate de la SC CUP 
SA, prin opisare şi numerotare;

•	 La solicitarea chiriaşilor din fon
dul locativ vechi, au fost perfecta
te 5 acte de vânzarecumpărare a 
locuinţelor deţinute cu chirie, din 
care 3 cu plata integrală şi 2 prin 
contracte de creditare;

II. În cadrul compartimentului de 
consiliere asociaţii de proprietari, prin
cipalele acţiuni desfăşurate au fost 
următoarele:
•	 Pregătirea şi aprobarea regula

mentului de atestare administra
torilor

•	 Consilierea în vederea înfiinţării 
unui nr. de 54 de asociaţii

MEDiUL ÎnconJUrĂTor
O dezvoltare locală durabilă nu poate 

avea loc fără existenţa unei preocupări 
constante a administraţiei locale faţă de 
mediul înconjurător. Astfel, în acest do
meniu au fost derulate, în special cu par
ticiparea activă a generaţiei tinere, diver
se acţiuni.

În luna aprilie au fost desfăşurate acţi
uni de ecologizare în municipiul Focşani 
în cadrul „Săptămânii Curăţeniei”. 

Aceste acţiuni 
au avut loc în 
perioada 4 – 
10 aprilie. Au 
fost implica
te unităţi de 
î nv ă ţ ă m â nt , 
unităţi subor
donate Consi
liului Local al 
municipiului 
Focşani şi in
stituţii subor
donate Consi
liului Judeţean 
Vrancea. Sa 
acţionat în 
Crângul Pe
treşti, zonele 
din jurul intră
rilor în muni
cipiul Focşani 
şi în parcurile 

din oraş.
•	 În data de 28 mai 2011 a fost des

făşurată acţiunea de colectare a 
deşeurilor de echipamente elec
trice şi electronice (DEEE), în 
cadrul campaniei „Marea Deba-
rasare”. În etapa premergatoare 
campaniei a fost informată popu
laţia prin afişe, pliante şi anunţuri 
în massmedia.

•	 În data de 25 iuniie 2011 a avut loc 
o acţiune de colectare a deşeurilor 
de echipamente electice şi elec
tronice (DEEE) de la populatia 

municipiului Focşani, în partene
riat cu organizatia ROREC.

•	 În perioada 1621 septembrie, au 
avut loc o serie de acţiuni în ca
drul „Săptămânii mobilităţii 
Europene”. Sau împarţit pliante 
elevilor în legătură cu importanţa 
protejării mediului.

•	 În data de 24 septembrie 2011, 
sub sloganul “Let’s do it România 

– Să facem din România o ţară 
curată întro singură zi!”, au avut 
loc acţiuni de curăţenie pe terito
riul administrativ al municipiului 
Focşani, împreună cu voluntari 
din unitaţile de învăţământ, Pri
măria municipiului Focşani, uni
tăţi subordonate Consiliului Local 
al municipiului Focşani. Volunta
rii au fost transportaţi în Crângul 
Petreşti şi la intrările din munici
piul Focşani cu autobuze puse la 
dispoziţie de SC Transport Public 
SA Focşani. La terminarea acţiu
nilor, gunoaiele adunate în saci au 
fost ridicate de SC CUP Salubrita
te SRL Focşani şi Direcţia de Dez
voltare Servicii Publice Focşani.

•	 În data de 10 decembrie 2011 a 
fost desfăşurată acţiunea de colec
tare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE), 
în cadrul campaniei „Marea De-
barasare”. Populaţia a depozitat 
deşeurile electrice şi electronice 
în faţa blocului sau a casei şi Pri
maria municipiului Focşani, prin 
S.C. CUP Salubritate SRL, lea co
lectat şi transportat la punctul de 
colectare special amenajat pentru 
aceste tipuri de deşeuri, situat în 
municipiul Focşani, pe str. An
ghel Saligny nr 11.

•	 În anul 2011, prin intermediul celor 
3 acţiuni de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) s-au colectat 5,25 tone.

•	 Sau încheiat parteneriate între 
Primăria Municipiului Focşani, pe 
de o parte, şi Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu”, Grupul 
Şcolar ”G.G. Longinescu” pe de 
altă parte, în vederea desfăşurării 
de activităţi comune, în sensul 
sensibilizării comunităţii locale 
privind protecţia mediului. ■
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Focşani –  
EXEMPLU DE bUnĂ PracTicĂ – 

DEZVoLTarE UrbanĂ inTEGraTĂ

Municipiul Focşani a fost selec
tat ca oraşresursă în Proiectul 

„Capacitate pentru Dezvolta-
re Urbană Integrată: INTEGR-ABLE”, 
proiect implementat de Urban Foun
dation for Sustainable Development 
din Armenia, Kutaisi Information Cen
ter din Georgia, Asociaţia Primarilor şi 
Colectivităţilor Locale din Republica 
Moldova şi Grupul pentru Dezvoltare 
Locală din România, finanţat prin PRO-
GRAMUL OPERAŢIONAL COMUN 
BAZINUL MĂRII NEGRE 2007–2013. 
Obiectivul principal al proiectului este 
îmbunătăţirea capacităţii de planifica-
re a dezvoltării urbane integrate şi pro-
movarea acesteia în ţările din bazinul 
Mării Negre.

Selecţia oraşelor participante, din ca
drul proiectului susmenţionat, a fost 
efectuată pe baza experienţei şi capacită
ţii privind dezvoltarea urbană integrată. 
În vizitele de studiu din România parti
cipă câte trei oraşe din Armenia, Geor
gia şi Republica Moldova, care doresc să 
aplice conceptele planificării urbane in
tegrate pe baza experienţelor a trei ora
şeresursă din România, Regiunea SE. 
Prin prisma experienţelor sale recente şi 
interesului arătat domeniului şi colabo
rării internaţionale, municipiul Focşani 
a fost selectat pentru a servi ca un astfel 
de exemplu.

Doamna Claudia Panfil, coordonatoa
rea proiectului din partea Grupului pen
tru Dezvoltare Locală, a declarat: „Selec-
ţia oraşelor din România (similară cu a 
oraşelor din toate cele patru ţări partici-
pante) s-a făcut pe baza unei analize apro-
fundate a capacităţii de planificare urba-
nă integrată şi a dimensiunii oraşelor din 
Regiunea de SE. Apoi, dintre oraşele rezul-
tate din această analiză ca fiind relevante, 
selecţia ulterioară s-a făcut pe baza unui 

chestionar care viza în detaliu stadiul res-
pectării unor principii ale planificării in-
tegrate şi dorinţa de a împărtăşi experi-
enţele acumulate. Municipiul Focşani a 
fost ales, în 
primul rând, 
pentru per-
f o r m a nţ e l e 
acumulate de 
către executi-
vul primări-
ei în legătură 
cu pregătirea 
Planului Inte-
grat de Dez-
voltare Urba-
nă şi, în mod 
special, pen-
tru perfor-
manţele în di-
verse procese 
participative. 
Este adevă-
rat că, uneori, 
acest gen de 
performanţe nu se poate „pipăi”, însă vă 
asigur că are o importanţă majoră pentru 
aplicarea principiilor dezvoltării urbane 
integrate – acest PROCES ale cărui rezul-
tate se pot vedea fizic doar pe termen lung, 
însă cu rezultate imediate în încrederea 
cetăţenilor în forţa comunităţii.”

Participanţii la vizita de studiu, repre
zentanţi ai admi
nistraţiilor publice 
locale din Aparan, 
Dilijan, Yegheg
nadzor (Armenia), 
Tskaltubo, Tkibuli, 
Samtredia (Geor
gia), Bălţi, Orhei, 
Vadul lui Vodă 
(Republica Mol
dova) au vizitat 
municipiile Brăila, 
Focşani şi Medgi
dia, care au imple
mentat, în ultimii 
ani, proiecte ce 

dezvoltă aspecte de planificare urbană 
şi integrează aspecte sociale, de mediu şi 
de performanţă a serviciilor publice.

În municipiul Focşani, participanţii 
din cele trei ţări au sosit în seara zilei de 
15 mai iar a doua zi au fost primiţi de 
primarul municipiului, domnul Decebal 
Bacinschi, însoţit de cei doi viceprimari, 
domnii Bogdan Matişan şi Vasile Dobre. 
Discuţiile au fost extrem de interesan
te, oaspeţii manifestânduşi interesul şi 

aprecierea faţă de proiectele şi realizări
le administraţiei locale focşănene. Acest 
lucru a fost exprimat şi ulterior, în discu
ţiile avute cu reprezentanţii massmedia, 

urmare a conferinţei de presă.
În Focşani, oaspeţii au vizitat două 

obiective importante, finalizate prin 
proiecte cu finanţare externă, Piaţa Uni
rii şi Grădina Publică Focşani, precum şi 
Staţia de Epurare Ape Uzate Focşani.

Primarul oraşului Orhei, Vitali Colun, 
a manifestat un deosebit interes pentru 
continuarea acestei colaborări şi pentru 
iniţierea unor proiecte comune Orhei – 
Focşani. Acest lucru a fost întărit ulterior 
printro scrisoare oficială adresată dom
nului primar Decebal Bacinschi.

Aceste vizite de studiu au fost prece
date de o analiză comparativă a situaţi
ei curente privind planificarea urbană 
în cele patru ţări implicate şi un Semi
nar Internaţional (1113 mai, Constan
ţa). Ele vor fi urmate de activităţi de di
seminare a experienţelor acumulate în 
România către alte 10 oraşe din fiecare 
ţară, asistenţă tehnică pentru ca oraşele 
participante să iniţieze proiecte de pla
nificare urbană integrată, precum şi acti
vităţi de încurajare a parteneriatelor in
ternaţionale în bazinul Mării Negre, în 
acest domeniu.

Municipiul Focşani a fost invitat de 
către organizatori să contribuie, în con
tinuare, la extinderea acestui proiect la 
un număr cât mai mare de participanţi, 
din ţarile Bazinului Mării Negre. ■

Dan Mihai Cazaciuc
Șeful Serviciului Comunicare
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Un inVEnTaTor şi Un bUn 
FocşĂnEan – UMbErTo Sorani

P e lângă extraordinarii inventatori 
Saligny, Basgan şi Longinescu, me
leagurile focşănene au mai plăs

muit un creator despre ale cărui nume şi 
existenţă nu ştiu prea mulţi. 

Născut în anul 1886, dintrun tată ita
lian, refugiat ca profesor de muzică la 
Liceul Unirea, şi o mamă focşăneancă, 
Umberto Sorani, român adevărat până 

la capătul vieţii, a urmat cursurile pri
mare la Şcoala nr. 1 din Focşani, după 
absolvirea căreia a refuzat cursurile lice
ale şi a intrat ucenic la un atelier meca
nic, fiind atras de ştiinţa mecanismelor 
şi dispozitivelor. Astfel, a învăţat temei
nic meseria de turnător şi strungar, obţi
nând la vârsta de 18 ani calificarea ofici
ală în aceste deprinderi.

După efectuarea stagiului militar, în 
perioada 19131915, a stat în Italia, unde 
se aflau deja numeroasele sale rude. Aici, 
la uzinele Galileo din Florenţa, urmea
ză cursurile serale şi îşi îmbunătăţeşte 
cunoştinţele profesionale, desenul teh
nic, nomenclatura tehnică în aplicaţiile 
mecanicii, precum şi cunoştinţele siste
matice de metalurgie.

Prima inovaţie pe care tânărul Sorani 
o face este legată de realizarea unui peri-
scop pentru flota de submarine ruseşti. 
După cum a mărturisit în însemnări
le sale, inginerii de la Ofificien Galileo 
erau tulburaţi şi nemulţumiţi, deoare
ce la toate probele tehnologice, tubul 
de metal în care era montat periscopul 
nu rezista la presiunea corespunzătoare 
imersiunii, experienţele repetânduse 
zilnic fără succes. Sorani a turnat tubul 
în poziţie verticală, după un procedeu 
imaginat de el, folosind un aliaj de bronz, 
în care a adăugat nichel şi argint, con
form unei reţete pe care el o experimen
tase. Astfel, a eliminat posibilitatea apa
riţiei porilor şi a condiţiilor de aburire 
a prismelor optice în timpul imersiunii, 
care se acopereau cu vapori şi picături 
de apă. După câteva încercări de turnare 
în poziţie verticală a tubului periscopu
lui, acesta a rezistat la toate probele de 
laborator şi tehnologice, în conformita

te cu caietul de sarcini. Aşadar, în iulie 
1913, i sa eliberat autorului un certifi-
cat de ben servito, o dată cu un premiu 
de 2000 lorette, care pentru acea veme 
însemna o premiere materială deosebită.

După izbucnirea primului război 
mondial, Sorani se întoarce în România 
şi este mobilizat ca soldat tehnician la 
Arsenalul Armatei, unde lucrează supor
tând în 1916 greutăţile retragerii în Mol
dova, fiind repartizat la Secţia de Optică 
de la Universitatea din Iaşi, unde existau 
condiţii bune de muncă pentru repara
rea unui material abundent provenit de 
pe front – lunete de tunuri, binocluri, te
lemetre. În anul 1922, înregistrează în 
Italia brevetul de invenţie industrială a 
unui tip de pulverizator destinat a fi uti
lizat în agricultură, folosind lichide sub 
presiune, precum şi în domeniul medi
cal, pentru dezinfectări.

În anul 1946, inventează o mandrină 
pentru fixat burghie de găurit, deose
bit de utilă la maşini unelte. Tot atunci a 
conceput şi o maşină de curăţat cartofi, 
care sa fabricat în serie în ţara noastră. 
O altă zonă în care şia manifestat inte
resul a fost aceea a limitărilor de sarci-

nă pentru macarale. Astfel, în cazul în 
care sarcinile transportate de aceste uti
laje ar depăşi limitele pentru care ele au 
fost construite, se întrerupe automat cir
cuitul electric al motorului de acţiona
re al macaralei, evitânduse producerea 
unor catastrofe. Invenţiile sale din ulti
ma parte a vieţii au fost un nou proce-
deu de realizare a buteliilor de aragaz, 
precum şi o instalaţie pentru producţia 
şi încărcarea automată a fiolelor desti-
nate medicamentelor, instalaţie ce a 
permis o încărcare de 7 ori mai eficientă 
decât posibilităţile timpului.

Au mai fost şi alte câteva inovaţii, nu 
mai puţin însemnate, dar peste toate 
aceste realizări inventatorul sa remarcat 

şi în alte domenii. A înfiinţat la Focşani 
prima şcoală pentru ucenici, alături de 
inginerul Stavri Cunescu şi institutorul 
C. Popovici, având cursuri serale de 3 
ani similare ca structură şi timp de sta
giu cu cele pe care le urmase la Institu
tul Galileo de la Florenţa. Drept răspla
tă, a fost numit în anul 1920 profesor al 
respectivei şcoli, la obiectele tehnologia 
materialelor şi maşini unelte. Din aceas
tă şcoală modestă, dintrun oraş care nu 
era nici pe departe industrializat, au ieşit 
absolvenţi bine pregătiţi.

O altă iniţiativă demnă de laudă a aces
tui bun focşănean a fost înfiinţarea, îm
preună cu câţiva prieteni, a Asociaţiei 
Culturale şi Sportive Unirea, al cărei 
preşedinte a fost ales. În cadrul acestei 
asociaţii şi cu sprijinul Oficiului Naţional 
de Educaţie Fizică, el pune bazele şi orga
nizează pentru întâia oară un stadion aşa 
cum văzuse în Italia şi cum citea în fel de 
fel de reviste străine, pentru ca tinerii să 
aibă un teren de jocuri şi sporturi. Acest 
lucru sa întâmplat în anul 1924, iar pri
ma amplasare a acestui stadion a fost lân
gă actuala Şcoală „Ştefan cel Mare”.

După o viaţă îndelungată, rodnică şi 

frumoasă, închinată în special bunăs
tării celor de lângă el, sa stins acest in
ventator focşănean, mulţumit că nu şia 
dezamăgit semenii şi ţara care ia adop
tat familia. Mai mult decât atât, invenţi
ile lui au folosit nespus de mult tuturor 
europenilor şi omenirii în general şi au 
permis cu mult mai repede atingerea 
unor performanţe notabile în numeroa
se domenii de activitate. Fie ca odihna 
acestor oameni să fie pe măsura faptelor, 
iar exemplul lor de mărinimie să fie re
petat de cât mai mulţi dintre noi. ■

Florin Dîrdală
Serviciul Judeţean Vrancea  

al Arhivelor Naţionale



|  ED
U

c
a

ŢiE  |

Mai 2012 | FOCŞANII | 15

bibLioTUriSM La bibLioTEca 
naŢionaLĂ a roMÂniEi

b iblioteca Judeţeană „Duiliu Zam-
firescu” Vrancea a organizat în 
data de 24 aprilie 2012 o excursie 

documentară la Biblioteca Naţională a 
României.

În perioada 23-27 aprilie, Biblioteca 
Naţională a României şi-a deschis por-
ţile în noul sediu, iar Biblioteca Jude
ţeană Vrancea şi Filiala ANBPR au fost 
invitate la inaugurare, un prilej unic în 
activitatea noastră profesională.

Având în vedere importanţa acestui 
eveniment la nivel naţional, Biblioteca 
Judeţeană a iniţiat o excursie documen-
tară la Biblioteca Naţională Bucureşti, 
ce a făcut parte din proiectul de BIBLI-
OTURISM, la care au participat biblio
tecari publici din judeţ, colaboratori şi 
profesori.

Timp de cinci zile, Biblioteca Naţională 
a României a oferit un program inaugu
ral care a încercat să prezinte publicului 
larg activităţile şi misiunea unei biblioteci 
naţionale, atât zonele de interferenţă între 
biblioteca naţională şi celelalte tipuri de 
biblioteci (publice, specializate, universi
tare, şcolare, de cercetare), cât şi cele de 
interferenţă între biblioteca naţională şi 
alte instituţii infodocumentare, precum 
muzeele, arhivele, centrele culturale.

Biblioteca Naţională a României a de
dicat cea dea doua zi a evenimentului 
ideii de bibliotecă publică, funcţiilor şi 
misiunii acesteia, invitând bibliotecile 
publice din ţară să se prezinte cu spe
cificul, biografia, serviciile, produsele 
şi activităţile pe care le pun la dispozi
ţie, pentru a crea o imagine panoramică 
asupra bibliotecilor publice din Româ
nia secolului XXI, percepute din ce în ce 
mai mult ca Agora, ca spaţiu formativ şi 
informativ pentru comunităţile pe care 
le slujesc.

Conform misiunii şi viziunii asumate, 
Biblioteca Naţionala a României împărtă
şeşte cu celelalte biblioteci naţionale poli
tica de deschidere, tot mai generoasă, că
tre publicul cel mai variat, prin produsele, 
serviciile şi activităţile oferite, prin politi
ca de facilitare a accesului la patrimoniul 
documentar pe care îl deţine, la tezaurul 
documentar naţional şi universal.

Biblioteca Naţională a României a 
oferit publicului o perspectivă asupra a 
ceea ce reprezintă astăzi bibliotecile pu
blice româneşti, cât şi asupra a ceea ce 
înseamnă funcţia publică a Bibliotecii 
Naţionale a României: conferinţe, lan
sări de carte, întâlniri cu scriitorii, spec
tacole, spaţii de socializare, de schim
buri de idei şi experienţe între persoane 
şi instituţii.

Biblioteca Naţională a României de
ţine la nivel european a X-a colecţie 
ca mărime, îndeplinind în acelaşi timp 
toate funcţiile şi atribuţiile unei biblio
teci naţionale, în conformitate cu stan
dardele şi normele internaţionale.

Delegaţia Vrancei a fost, încă de la in
trare, impresionată de grandoarea clădi
rii care adăposteşte Biblioteca Naţională, 
de spaţiile generoase care vor găzdui de 
acum înainte tezaurul de carte al Româ
niei. Biblioteca este amplasată pe un te
ren de 54.000 de metri pătraţi, cu 300 de 
locuri de parcare şi are 7 niveluri supra
terate şi două subterane. Suprafaţa tota
lă a sălilor de lectură este de 14.000 de 
metri pătraţi, iar spaţiile de depozitare a 
cărţilor măsoară 35.000 de metri pătraţi.

Biblioteca Naţională a României în
seamnă în primul rând peste 12 milioa-
ne de volume, 14 săli mari de lectură, 6 
săli de conferinţe, 30.000 de metri pă
traţi de spaţiu de depozitare de carte şi 
15.000 de metri pătraţi de spaţii multi
funcţionale pentru expoziţii şi audiţii.

Aula de 400 de locuri a acestei institu
ţii a găzduit prezentarea bibliotecilor din 
ţară, în deschiderea căreia Biblioteca Ju
deţeană Vrancea 
a oferit doam
nei Elena Târzi-
man – Director 
General al Bi-
bliotecii Naţio-
nale – Diploma 
de Cetăţean de 
Onoare al Bibli-
otecii. Progra
mul a continuat 
cu prezentările 
bibliotecilor din 
Bihor, Gorj, Iaşi, 
Arad, Brăila şi 

Timiş.
Cei 40 de membrii ai delegaţiei vrân

cene au vizitat sălile de lectură, depozi

tele, sala de conferinţă şi toate spaţiile 
multifuncţionale, au pus întrebări şi au 
primit răspunsuri din partea specialişti
lor de la Biblioteca Națională a României.

Timpul rezervat acestei vizite docu
mentare nu a fost suficient pentru a ex
plora întregul complex din noul sediu. 
Am văzut spaţii special realizate pentru 
ca grupurile să poată interacţiona, am 
aflat că va exista internet WiFi în toată 
instituţia, că sunt săli cu destinaţii speci
fice, săli de conferinţe şi spaţii expoziţio
nale, astfel încât conceptul de bibliotecă 
nu se reduce doar la câteva săli de lectură 
şi colecţia de carte, ci acest sediu ultra
modern aduce instituţia Bibliotecii Na
ţionale la standardele mondiale actuale.

A fost extrem de interesant şi instruc
tiv pentru toţi cei prezenţi să obţină in
formaţii despre funcţionalitatea acestei 
instituţii, despre gestionarea fondului de 
carte, a timpului şi a resurselor umane, 
întrun spaţiu atât de vast. ■

Maria Cristina Olaru
Biroul Relaţii Publice

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 
Vrancea
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anGHEL SaLiGnY (11)

Tunelul lui Anghel Saligny a facili
tat zeci de ani traficul a milioane 
de tone de mărfuri. Încetîncet, lo

cul locomotivelor cu aburi a fost luat de 
cele Diesel, mult mai puternice, cantita
tea de bunuri transportate prin port a 
necesitat din ce în ce mai multe garnituri 
de marfă, până în anii ’70, când sa con
struit noua cale de acces de cale ferată, 
pe linia 814 Constanţa – Palasvii – Ca
raiman – Kilometrul 5.

Chiar şi aşa, o parte din circulaţie 
încă sa mai desfăşurat prin vechiul tu
nel care străpunge faleza portului şi asta 
până la inundaţiile din 1992, moment în 
care a trecut către port ultima garnitură 
de marfă. Malul taluzat al debleului 
(construcţie asemănătoare unui şanţ, în 
care era amplasată linia ferată) a fost 
măturat de puhoaiele de apă pe porţiuni 
imense, iar apa a acoperit liniile, adu
când tot pământul de pe maluri. Tron
sonul a devenit impracticabil, iar tunelul 
a fost închis circulaţiei. Ce nu au putut 
distruge vibraţiile miilor de trenuri, în 
6070 de ani, au desăvârşit apa şi mâna 
omului.

Practic imposibil de conservat, struc
tura de rezistenţă a lucrării de artă a în
ceput să fie săpată de apa ploilor şi de cea 
infiltrată, în vreme ce greutatea imensă 
a tuturor clădirilor şi construcţiilor 
de deasupra, amplasate fără prea mult 
discernământ, se dovedeşte a fi o povară 
periculoasă pe zi ce trece. A mai fost ne
voie de ingeniozitatea hoţilor de cupru, 
fier de şină şi traverse (partizani, aşa cum 
sunt numiţi în termeni argotici) pentru 
ca tabloul să fie complet. În afara tunelu
lui, iarba, stuful şi arborii sălbatici au pus 
stăpânire pe întreaga zonă, iar în interior, 
bucăţile de moloane au început să cadă 
peste resturile de şine, peste canalele de 
drenaj şi peste mâlul adus de ploi.

Distrugerea este aproape încheiată. În 
interior, din pereţi şiroiesc adevărate 
izvoare de apă, cu miros de canaliza
re şi petrol. Practic, pe porţiuni de sute 
de metri curg râuri însoţite de miresme 

insuportabile. Este nevoie să utilizezi 
masca de gaze. Peste tot, bucăţi desprin
se de moloane, în vreme ce altele sunt 
îmbrăcate cu muşchi. Pe mijlocul tune
lului, canalul de colectare şi evacuare, lat 
de peste jumătate de metru, este plin de 
noroi. Mai mult, apa din exterior a adus 
cu timpul şi „urme“ ale civilizaţiei. La 
vreo 300 de metri distanţă de la intrare, 
printre cârpe, găleţi strâmbe, resturi me
najere, apar şi pungi de plastic ale unor 
bomboane turceşti, populare pe la înce
putul anilor ’90. Afară, la intrare, oame
nii din casele de deasupra aruncă sticle 
de plastic de bere, de doi litri. Este şi asta 
un fel de istorie, nu?

Tunelul aparţine Regionalei CFR 
Constanţa şi, în prezent, dă serioase 
bătăi de cap. Nu atât pentru circulaţia 
feroviară, absorbită eficient de cealaltă 
rută de acces în port, cât pentru perico
lul reprezentat pentru tot ce se află de
asupra. Şoselele şi construcţiile apasă 
peste bolta din ce în ce mai nesigură a 
tunelului, existând riscul prăbuşirii. La 
solicitarea Regionalei CFR, Institutul de 
Studii şi Proiectări Căi Ferate SA a ela
borat o expertiză tehnică şi un proiect 
de consolidare a tunelului, astfel încât 
construcţia să poată fi redată destinaţiei 
iniţiale, pentru accesul pe o singură linie 
electrificată, dar mai ales pentru salvarea 
tuturor lucrărilor aflate peste tunel.

Devizul estimativ al lucrării este de 
aproximativ 1 milion de Euro. Exper
tiza a fost una complexă, analizând to
ate distrugerile şi toate implicaţiile asu
pra zonei imediat apropiate. Concluziile 

sunt sumbre: apa din infiltraţii, de la ploi 
sau de la conductele sparte de termofica

re de deasupra, a acţionat 
permanent asupra struc
turii de rezistenţă. Peri
colul cel mai mare apare 
primăvara, când apa se 
dezgheaţă şi rupe astfel 
betonul, dislocând molo
anele. În zona seismică în 
care se află tunelul, se po
ate estima că o mişcare 
tectonică depăşind 56 
grade poate conduce la 

deteriorări grave ale structurii actua
le şi chiar la un dezastru. Specialiştii 
menţionează şi faptul că o închidere 
totală şi definitivă a tunelului nu este 
raţională din punct de vedere strate
gic şi economic, menţinând chiar în 
subteranul zonei centrale a municipiu
lui o situaţie nesigură. În schimb, prin 
POST (Programul Operaţional Secto
rial – Transport), podul „Anghel Sa-
ligny“ va intra întrun amplu proces de 
reparaţii (aceste informaţii datează din 
septembrie 2010). „Este vorba despre un 
proiect mult mai amplu, care cuprinde 
reabilitarea firelor I şi II. Firul III, adică 
acest pod, se va reabilita primul, pentru 
a fi redat circulaţiei drept variantă oco-

litoare până la finalizarea 
lucrărilor pe firele I şi II”, a 
declarat Dorin Maer, fostul 
director CFR Infrastructură 
Constanţa. Podul are o ve
chime de 115 ani şi sau 
împlinit deja 15 ani de când 
nu mai este funcţional. În 
cadrul aceluiaşi proiect 
POST, va fi reabilitat şi tu
nelul pietonal de la Gară. 
Contractul a fost semnat cu 
o firmă din Bucureşti care a 
câştigat licitaţia, iar valoa

rea estimată este de 150.000 lei. ■
– va urma –

Carmen Corina Cazaciuc
Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”
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noUL coD ciViL 
PE ÎnŢELESUL TUTUror (5)

În cadrul proiectului „Vin Codurile”, Tribunalul pune la dispoziţia publicului focşănean informaţii importante, menite să 
contribuie la popularizarea elementelor de noutate din Codul Civil. În acest număr, vă prezentăm câteva informaţii legate 
de fiducie.

FiDUcia
Instituţie nou introdusă prin Codul 

Civil (articolele 773791), fiducia repre
zintă operaţiunea juridică prin care unul 
sau mai mulţi constituitori transferă drep-
turi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori 
alte drepturi patrimoniale sau un ansam-
blu de asemenea drepturi, prezente ori vi-
itoare, către unul sau mai mulţi fiduciari 
care le exercită cu un scop determinat, în 
folosul unuia sau mai multor beneficiari.

Fiducia este stabilită expres prin lege 
sau prin contract încheiat în formă au
tentică. La încetarea contractului, masa 
patrimonială se transferă la beneficiar 
sau, în lipsa acestuia, la constituitor. Con
tractul de fiducie este lovit de nulitate ab
solută dacă prin el se realizează o liberali
tate indirectă în folosul beneficiarului.

PĂrŢiLE conTracTULUi  
DE FiDUciE:
•	 constituitor – orice persoană fizi

că sau juridică
•	 fiduciar – numai instituţiile de cre

dit, societăţile de investiţii şi de ad
ministrare a investiţiilor, societăţi
le de servicii de investiţii financiare, 
societăţile de asigurare şi de reasi
gurare, notarii publici, avocaţii

•	 beneficiar – constituitorul, fidu
ciarul sau o terţă persoană

conŢinUTUL conTracTULUi 
DE FiDUciE:
•	 drepturile reale, drepturile de cre

anţă, garanţiile şi orice alte drep
turi patrimoniale transferate

•	 durata transferului, care nu poa
te depăşi 33 de ani începând de la 
data încheierii sale

•	 identitatea constituitorului sau a 
constituitorilor

•	 identitatea fiduciarului sau a fidu
ciarilor

•	 identitatea beneficiarului sau a be
neficiarilor ori cel puţin regulile 
care permit determinarea acestora

•	 scopul fiduciei şi întinderea pute
rilor de administrare şi de dispo
ziţie ale fiduciarului/fiduciarilor

•	 condiţiile în care fiduciarul dă so
coteală constituitorului cu privire 
la îndeplinirea obligaţiilor sale

•	 intervalele de timp la care fiduci
arul dă socoteală beneficiarului şi 
reprezentantului constituitorului

ForMaLiTĂŢi PriVinD 
conTracTUL DE FiDUciE:

1. Înregistrarea fiscală
•	 sub sancţiunea nulităţii absolute, 

contractul de fiducie şi modificări
le sale trebuie să fie înregistrate, la 
cererea fiduciarului, în termen de o 
lună, de la data încheierii, la orga
nul fiscal competent să administre
ze sumele datorate de fiduciar buge
tului general consolidat al statului

•	 când masa patrimonială fiduciară 
cuprinde drepturi reale imobilia
re, acestea sunt înregistrate, sub 
aceeaşi sancţiune, la comparti
mentul de specialitate al autori
tăţii administraţiei publice locale 
competent pentru administrarea 
sumelor datorate bugetelor locale 
ale unităţilor administrativterito
riale în raza cărora se află imobilul

2. Opozabilitatea fiduciei
•	 fiducia este opozabilă terţilor de la 

data menţionării în Arhiva Electro
nică de Garanţii Reale Mobiliare

•	 înscrierea drepturilor reale imobi
liare, inclusiv a garanţiilor imobi
liare care fac obiectul contractului 
de fiducie se face şi în cartea fun
ciară, pentru fiecare drept în parte

3. Cerinţe speciale de formă
•	 dacă pentru transmiterea unor 

drepturi este necesară îndeplini
rea unor cerinţe speciale de for
mă, se va încheia un act separat 
cu respectarea cerinţelor legale

Răspunderea fiduciarului pentru pre-
judiciile cauzate – pentru prejudiciile 
cauzate prin actele de conservare sau ad
ministrare a masei patrimoniale fiducia
re, fiduciarul răspunde numai cu celelalte 
drepturi cuprinse în patrimoniul său. ■
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HoTĂrÂri aDoPTaTE DE conSiLiUL 
LocaL aL MUniciPiULUi Focşani 

În şEDinŢa orDinarĂ Din 24 aPriLiE 2012
•	 A fost aprobată execuţia bugetului 

local al Municipiului Focşani, bu
getului instituţiilor finanţate parţial 
şi activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii şi bugetului credi
telor interne pe trimestrul I 2012, 
detaliate pe secţiunea de funcţio
nare şi secţiunea de dezvoltare;

•	 A fost aprobată majorarea Fon-
dului de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Local, 
prevăzut în bugetul local al Mu
nicipiului Focşani pe anul 2012;

•	 Sa aprobat rectificarea Buge-
tului General al Municipiului 
Focşani pe anul 2012;

•	 A fost modificat art. 1 din HCL nr. 
11/31.01.2012 pentru aprobarea 
utilizării, în anul 2012, a exceden
tului bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar al 
anului precedent, cu modificările 
şi completările ulterioare;

•	 Consiliul local a aprobat alocarea 
sumei de 66 mii lei pentru săr-
bătorirea zilei de 1 Iunie;

•	 A fost acordat sprijin financiar 
Parohiei „Sf. Ierarh Mucenic Te-
odosie” din Focşani;

•	 Sa modificat art. 1, alin.(3) din 
HCL nr. 12/2012 pentru aproba
rea cofinanţării de către Munici
piul Focşani, în calitate de parte
ner, prin Serviciul Public Local 
de Asistenţă Socială Focşani, a 
proiectului Adăpost de Noapte 

„Sfântul Nicolae cel Nou”, deru
lat de către Societatea Naţională 
de Cruce Roşie din România – fi
liala Vrancea, în vederea asigură
rii continuării acestuia;

•	 Au fost modificate art. 1 şi art. 
2, precum şi anexa la HCL nr. 
3/2012 pentru aprobarea numă-
rului de burse şi a cuantumului 
unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvenţă din unită-
ţile de învăţământ preuniversi-
tar de stat finanţate din bugetul 
local al Municipiului Focşani pe 
anul 2012, cu modificările şi com
pletările ulterioare;

•	 Consiliul local a aprobat modifi
carea şi completarea Programului 
de investiţii al instituţiilor finanţa
te integral din bugetul local al Mu
nicipiului Focşani pe anul 2012, 
prevăzut în anexa nr. 42 la HCL 
nr. 10/2012 pentru aprobarea Bu
getului General al Municipiului 
Focşani pe anul 2012, cu modifi
cările şi completările ulterioare;

•	 A fost modificată HCL nr. 87/2012 
pentru aprobarea documentaţiei 
faza studiu de fezabilitate – pro
iect tehnic de execuţie şi a indi
catorilor tehnicoeconomici, faza 
studiu de fezabilitate, pentru 
obiectul „Reţele electrice exteri-
oare”, din cadrul obiectivului de 
investiţii „Recalificare urbană 
Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi 
Grădina Publică”;

•	 Consiliul local a aprobat lista 
de priorităţi pe anul 2012 pen-
tru repartizarea locuinţelor 
cu chirie din fondul locativ de 
stat, în conformitate cu HGR nr. 
1275/2000 privind Normele me
todologice de aplicare a Legii lo
cuinţei nr. 114/1996, cu modifică
rile şi completările ulterioare;

•	 A fost aprobată lista nominală cu 
persoanele cărora li se reparti-
zează locuinţe pentru tineri des-
tinate închirierii, conform Nor
melor metodologice de punere 
în aplicare a prevederilor Legii nr. 
52/1998, republicată şi modificată, 
şi a HCL nr. 86/2012 pentru apro
barea listei de priorităţi;

•	 Consiliul local a aprobat schim-

barea denumirii Şcolii Postlicea
le Sanitare Focşani în Școala Post-
liceală Sanitară ,,Hipocrate”;

•	 Consiliul local a aprobat rezul
tatul final al evaluării manage
mentului la Teatrul Municipal, 
Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pas
tia”, Formaţia Corală Tradiţională 

„Pastorala” şi Ansamblul Folcloric 
„Ţara Vrancei”, pentru anul 2011;

•	 A fost încredinţat în folosinţă 
gratuită, pe o perioadă de 5 ani, 
către Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România – fili-
ala Vrancea, spaţiul în suprafaţă 
utilă de 116,00 mp, din incinta 

Punctului Termic nr. 43 din str. 
Panduri, ce aparţine domeniului 
public al municipiului Focşani, 
în vederea amenajării unui adă-
post de noapte;

•	 A fost acceptată, de către Muni
cipiul Focşani, donaţia „Monu-
mentul Eroilor Căzuţi în Lupta 
pentru Victoria Revoluţiei Ro-
mâne din Decembrie 1989”;

•	 Consiliul local a aprobat transmi-
terea bunurilor imobile ce apar-
ţin domeniului public al muni-
cipiului Focşani – Muzeu şi Sit 
arheologic, situate în „Perime-
tru Istoric Piaţa Unirii şi Gră-
dina Publică din Focşani”, în 
administrarea Consiliului Jude-
ţean Vrancea;

•	 A fost completată anexa nr. 3 la 
HCL nr. 343/2011 pentru aproba
rea închirierii prin licitaţie publi
că a spaţiilor situate în „Perime
trul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina 
Publică din Focşani”;

•	 A fost interzis afişajul electoral 
de orice fel, amplasat prin lipire, 
vopsire, agăţare sau prin orice altă 
modalitate, în anumite locaţii de 
pe raza Municipiului Focşani. ■
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1 Cabinet Primar – DECEBAL BACINSCHI 209

2 Cabinet Viceprimar – BOGDAN MATIŞAN 107

3 Cabinet Viceprimar – VASILE DOBRE 109

4 Cabinet Secretar 210

5 Centrul de Comunicare – Cadastru şi agricultură 411

6 Centrul de Comunicare – Impozite şi taxe 412

7 Centrul de Comunicare – Informaţii generale 417

8 Centrul de Comunicare – Juridic 418

9 Centrul de Comunicare – Registratură 416

10 Centrul de Comunicare – Urbanism 419

11 Compartiment Audit 303

12 Compartiment Contracte, Achiziţii 203

13 Compartiment Proiecte 111

14 Compartiment Rromi 404

15 Compartiment autorizare agenţi economici 302

16 Compartiment transport public local 302

17 Compartiment monitorizare servicii comunitare 215

18 Compartiment Securitatea muncii 215

19 Consiliul Local – Aparat Tehnic 217

20 Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi 
Subordonate 103

21 Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi 
Subordonate – Director 105

22 Direcţia Administraţie Publică Locală – Director 106

23 Direcţia Economică, Birou Contabilitate 207

24 Direcţia Economică – Director 206

25 Direcţia Economică, Serviciul Buget – Şef serviciu 205

26 Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) 
 – Şef serviciu 302

27 Serviciul Administraţie Publică Locală – Şef serviciu 102

28 Serviciul Administrativ – Şef serviciu 115

29 Serviciul Comunicare 201

30 Serviciul Comunicare 104

31 Serviciul Comunicare – Şef serviciu 202

32 Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04) 304

33 Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) 
– Şef serviciu 305

34 Serviciul Impozite şi taxe – Şef serviciu 333

35 Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09) 309

36 Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10) 310

37 Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11) 311

38 Serviciul Investiţii – Şef serviciu 204

39 Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat – 
Şef serviciu 112

40 Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Şef serviciu 307

41 Serviciul Urbanism (Cam. 08) 308

nUMErELE DE TELEFon (inTErioarE) 
Din PriMĂria MUniciPiULUi Focşani
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cEnTrUL DE coMUnicarE aL 
PriMĂriEi MUniciPiULUi Focşani

ProGraM DE LUcrU cU PUbLicUL
Luni   8.30 – 16.30
Marţi  8.30 – 16.30
Miercuri  8.30 – 18.30
Joi   8.30 – 16.30
Vineri  8.30 – 16.30

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o 
atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folo
sească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialita
tea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspun
suri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

cEi cE LUcrEaZĂ ZiLnic 
În cEnTrUL DE coMUnicarE SUnT:
Daniela Grozavu – Informare Publică şi Fond Locativ

Elena Vişan – Registratură
Lucia Caloian – Urbanism şi Investiţii

Ligia Bulboacă – Juridic
Violeta Asanache – Taxe şi Impozite

Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei 
 – Cadastru şi Agricultură

TELEFoanE UTiLE

TELEFonUL cETĂŢEanULUi: 
0237.233.333

Centrala telefonică: 0237.236.000
Fax: 0237.216.700

inTErioarE:
417 – Informare Publică, Fond Locativ

416 – Registratură
419 – Urbanism, Investiţii

418 – Juridic
412 – Taxe şi impozite

411 – Cadastru şi agricultură
www.focsani.info

primarie@focsani.info






