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

Primarul municipiului Focşani, DECE-
BAL GABRIEL BACINSChI, acordă audi-
enţe în pri ma zi de Luni din fiecare lună, în-
cepând cu ora 14.00, pentru probleme de 
urbanism, investiţii, participare cetăţenească.

Viceprimarul municipiului Focşani, 
GABRIEL IoNEL NECuLA, acordă audien-
ţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, înce-
pând cu ora 14.00, pentru pro bleme privind 
activitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Pu-
blice – întreţinere şi reparaţii străzi, iluminat 
public, spaţii verzi-, activităţi comerciale, cul-

tură, proiecte cu finanţare europeană.
Viceprimarul municipiului Focşani, 

TuDoREL DANIEL TRoFIN, acordă audi-
enţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, în-
cepând cu ora 14.00, pentru probleme privind 
fondul locativ, învăţământ, sanatate, tineret, 
sport, transport public, caminul pentru per-
soane vârstnice şi 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 juri-
dice, legile proprietăţii, reclamaţii administrative.

Pentru a putea participa la audienţe, persoa-
nele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul/ 
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 primeşte un 
număr de înregistrare, cu care trebuie să se pre-
zinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta te ser-
viciului de specialitate, care trebuie să for muleze 
un răspuns. Din acest motiv, este foarte important 
ca solicitantul să precizeze, în mod clar, probleme-
le pentru care doreşte să fie pri mit în audienţă.

Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind 
acceptate doar cererile a căror rezolvare este 
de competenţa Primăriei municipiului Foc-
şani şi care au fost adresate persoanei cu res-
ponsabilităţi în domeniu.

Cererile de înscriere în audienţă se primesc 
până în ziua de Joi din săptămâna premergă-
toare zilei de audienţă. ■
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Unirea Principatelor Române  
sub Alexandru Ioan Cuza (1859)

7 octombrie 1857 – În cadrul Adună-
rii ad-hoc a Moldovei, Mihail Ko-
gălniceanu prezenta Proiectul de 

rezoluţie care cuprindea „dorinţele fun-
damentale“ ale românilor moldoveni, 
arătând că "dorinţa cea mai mare" este 
Unirea Principatelor într-un singur stat.

In 1859 se realizeaza Unirea Principa-
telor române sub Alexandru Ioan Cuza. 
Într-o dimineaţă – Nicolae Grigorescu îi 
relatează lui A. Vlahuţă – "ne vine vestea 
ca s-a ales Cuza domnitor în amândouă 
capitalele. Am lăsat tot, am pus şaua pe 
cal, şi fuga la târg. Atunci am vazut eu 
ce va sa zică bucuria unui popor. Cân-
tece, jocuri, chiote în toate părţile. Îşi ie-
şeau oamenii în drum cu oala plină cu 
vin; care cum se întâlneau luau vorba de 
Cuza, de unire, se îmbrăţişau şi încingeau 
hora în mijlocul drumului. Şi era un ger 
de crăpau pietrele. Da' unde mai stă cine-
va în casă? Am văzut bătrâni care plân-
geau de bucurie."

Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul 
unirii de la 24 ianuarie 1859 se trăgea 
dintr-o veche familie de moldoveani, 
din părţile Fălciului, familie de cluceri, 
spătari, comişi, ispravnici. Cuza s-a năs-
cut la 20 martie 1820. A învăţat pâna în 
1831 la Iaşi, unde a avut colegi pe câţi-
va dintre viitorii săi colaboratori, între ei 
Vasile Alecsandri. E trimis apoi la Paris, 
unde işi ia bacalaureatul în litere. S-a în-
tors apoi în ţară şi a intrat în armată. S-a 
căsătorit în 1844 cu Elena Rosetti. Dom-
nia lui Alexandru Ioan Cuza în timpul 
evenimentelor din 1848 Cuza a fost în 
primele rânduri. A luat cuvântul la adu-
narea de la hotelul "Petersburg" din Iaşi, 
cerând înfăptuirea unor reforme demo-
cratice. Printre fruntaşii adunării arestaţi 
din ordinul domnitorului Mihai Sturza 
s-a aflat şi Cuza; a reuşit apoi să scape de 
sub pază şi să fugă în Transilvania. Cuza 
are ocazia să participe la Marea Adunare 
de la Blaj de la 3/15 mai 1848, dupa care 
se retrage în Bucovina. În timpul domni-

torului Grigore Ghica s-a reîntors în ţară 
şi în perioada pregătirii Unirii indeplinea 
funcţia de pârcălab de Galaţi. Ca forma 
de protest faţă de falsificarea alegerilor 
pentru adunările ad-hoc din Moldova, 
Cuza şi-a dat demisia din funcţia de pâr-
călab. Patriot cu idei liberale, nu radica-
le însa, Cuza a fost acceptat chiar şi de 
partizanii celor doi Sturza care candidau 
susţinuţi de conservatori. La 5 ianuarie 
1859, el a fost ales cu unanimitatea vo-
turilor deputaţilor prezenţi în Moldova. 
În drum spre Constantinopol, delegaţia 
Moldovei s-a oprit şi la Bucureşti influ-
enţând pe reprezentanţii Partidului Na-
tional din adunarea electivă.

În ziua de 24 ianuarie 1859, Cuza a fost 
ales şi domn al Ţării Româneşti. Alege-
rea sa a produs în întreaga ţară o puter-
nică explozie de entuziasm. Situaţia nou 
creată în cele două principate urma să 
facă obiectul discuţiilor Conferinţei In-
ternaţionale de la Paris. Încă din aprilie 
1859 Franţa, Rusia, Anglia, Prusia şi Sar-
dinia au recunoscut dubla alegere. Poar-
ta şi Austria au recunoscut în septembrie 
1859, dar numai pe timpul domniei lui 
Cuza.

***
Focşanii – oraş prin excelenţă negus-

toresc – a trait cu intensitate frământă-
rile politice de la jumatatea veacului al 
XIX-lea. La acea epocă, focşanenii au 
constituit un veritabil puls al arterei Mi-
lcovului, semnalând gradul de continua 
intensificare a dorinţei de unitate a ro-
mânilor. Despărţit în două – Focşanii 
Moldovei şi Focşanii Munteni – de un 
braţ al Milcovului, oraşul întruchipa, în 
acea vreme, situaţia celor doua ţări ve-
cine şi surori. Desfiinţarea hotarului de 
la Focşani echivala cu Unirea celor doua 
Principate şi crea premisele punerii te-
meliei statului naţional unitar român.

Entuziasmaţi de victoria obţinută de 
confraţii unionişti moldoveni, deputaţii 
munteni din Adunarea Electivă dau vo-
tul lor la 24 ianuarie 1859, aceluiasi Ale-
xandru Ioan Cuza, transpunând astfel, 
în fapt, peste prevederile Convenţiei de 
la Paris, dorinţa naţiunii române. În ziua 
de 5 februarie 1859, domnitorul Cuza a 
fost oaspetele oraşului Focşani. Mii de 
oameni i-au ieşit în cale în drumul din-
spre Mărăşeşti, pe unde venea de la Iaşi. 
În cinstea Domnitorului, s-au ridicat pe 
şosea, pe uliţele pe unde trebuia sa trea-
că şi, în faţa curţii boierilor Dăscălescu, 
patru arcuri de triumf, impodobite cu 
verdeaţa şi infăşurate în pânză tricoloră.

Sute de felinare (850), improvizate în 
grabă, 150 ceaune şi 650 ulcele de tuci 
cu smoală, pacură (s-au consumat 30 ve-
dre) şi seu (60 ocale) erau aşezate pe uli-
ţe, pentru a se aprinde şi a lumina fee-
ric oraşul. S-au mai ridicat în oraş, mai 
multe piramide, acoperite cu frunze de 

brad şi pe care ardeau lumânări şi feli-
nare. După condica de cheltuieli, muni-
cipalitatea a cheltuit 6630 lei şi 32 parale, 
din care numai pentru artificii 1354 lei 
şi 20 parale. Mai în toate casele particu-
lare, s-au arborat steaguri, s-au împodo-
bit porţile cu verdeaţă şi la ferestre, toata 
noaptea au ars lumânările bucuriei obş-
teşti. "La apariţia Domnului, lumea a is-
bucnit în urale, două muzici miliare, una 
din Iaşi şi alta din Bucureşti, precum şi ta-
rafe de lăutari, cântau Hora Unirii şi un 
imn al vremii 'Timpuri de Marire'. Valuri 
de flori s-au revărsat în calea Domnului, 
care s-a scoborât din diligenţă". Ajungând 
la hotar, unde era al doilea arc de triumf, 
Domnitorul s-a oprit, şi a chemat la el 
pe cei doi soldaţi care făceau de straja 
la hotar: un moldovean şi un muntean. 
Le-a spus ca sunt fraţi şi i-a pus să se îm-
brăţişeze. Apoi a dat poruncă ca fiecare 
să meargă la cazarma lui şi să comuni-
ce comandirilor că de azi înainte şi pe 
vecii vecilor, Domnitorul Principatelor 
Unite, a ridicat gărzile de la hotarul din-
tre români, de la Focşani. De aici, însoţit 
de notabilitaţile oraşului şi de mulţimea 
de oameni, Cuza a mers până în cen-
trul oraşului, unde au jucat cu toţii Hora 
Unirii. Noaptea, Domnitorul a fost găz-
duit de boierii Dăscăleşti, unde a doua zi 
a primit în audienţă multă lume, se zice 
şi pe Moş Ion Roată.

harta Principatelor unite ale Moldovei şi 
Valahiei (1859-1861)

La 11 decembrie 1861 a fost dată de 
domnitor proclamaţia prin care făcea 
cunoscut întregii naţiuni că: "Unirea este 
îndeplinită. Naţionalitatea Română este 
întemeiată. Acest fapt mareţ, dorit la ge-
neraţiunile trecute, aclamat de Corpuri-
le Legiuitoare, chemat cu căldura de noi, 
s-a recunoscut de Înalta Poartă, de Pute-
rile garante şi s-a înscris în datinile Naţi-
unilor. Dumnezeul părinţilor noştri a fost 
cu ţara, a fost cu noi. El a întărit silinţe-
le noastre prin înţelepciunea poporului şi 
a condus Naţiunea către un falnic viitor. 
În zilele de 5 si 24 Ianuarie aţi depus toa-
tă a voastră încredere în Alesul naţiei, aţi 
întrunit speranţele voastre într-un singur 
Domn. Alesul vostru va da astazi o singu-
ră Românie. Vă iubiţi Patria, veţi şti a o 
întări. Să trăiască România!" ■
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Despre vechile ierni din Focşani
Cum ne descurcăm acum cu zăpada, 

o poate observa oricine. Poate mai 
bine ca în alţi ani, poate mai rău 

decât ar fi trebuit. Dar cum procedau fo-
cşănenii cu mulţi ani in urma, n-ar stri-
ca să aflăm. Nu pentru a lua lecţii, nici 
pentru a-i critica sau lăuda pe înaintaşi, 
ci pentru a şti cum acţionau aceştia şi 
dacă putem învăţa ceva de la ei.

Trebuie specificat, mai întâi, că ora-
şul vechi nu mai seamănă cu cel de azi. 
Pe vremuri clădirile înalte nu depăşeau 
două etaje iar aceste construcţii erau 
destul de puţine. Populaţia oraşului de 
atunci era mai puţin numeroasă. Mij-
loacele de deplasare, în trecut, fie tră-
suri, şarete, căruţe sau automobile, deşi 
nu erau puţine, nici măcar nu se com-
pară cu numărul autovehiculelor de azi. 
In schimb, acum mult timp în urmă, nu 
existau nici utilajele de azi, de îndepăr-
tare a zăpezii, nici tehnologia actuală. 
Cu toate mijloacele rudimentare de care 
dispuneau focşănenii, cu forţa braţelor, 
cu ajutorul instrumentelor simple, lopeţi 
şi căruţe, impulsionaţi inteligent şi ener-
gic de către autorităţi, un oraş întreg re-
uşea să intre în normal, după căderi de 
zăpadă, cu siguranţă mai consistente de-
cât am văzut noi, cei de azi, de câţiva ani 
încoace. Cum reuşeau vechii focşăneni 
astfel de performanţe? Cu muncă inten-
să, cu participare numeroasă, îndrumaţi 
de autorităţi, care nu ezitau să-i amenin-
ţe cu pedepse din Codul Penal, dacă nu 
vor urma cu stricteţe ordinele.

Iată câteva exemple de acţiune. La 
1900 Primarul oraşului Focşani a dis-
pus ca //toţi locuitorii, fie ei 

proprietari sau chiriaşi, după încetarea 
fiecărei ninsori să-şi cureţe zăpada de pe 
acoperişuri şi gheţurile ce se formează pe 
margini. De asemenea trebuiau să cureţe 
imediat zăpada şi gheaţa de pe trotuare şi 
din faţa fiecărei case sau prăvălii. Cură-
ţirea zăpezii şi a gheţei de pe acoperişuri 
trebuia făcută dis de dimineaţă sau la 
prânz, între orele 12-13, pentru a nu îm-

piedica circulaţia pe trotuare. Toată can-
titatea de zăpadă şi de gheaţă curăţită, de 
pe acoperişuri şi de pe trotuare, trebuia 
strânsă de proprietari şi chiriaşi în gră-
mezi aşezate în mijlocul străzii, în sensul 
de a se lăsa liberă circulaţia trăsurilor pe 
ambele laturi, de unde se transporta în 
afară de oraş cu mijloacele serviciului de 
salubritate local.//

//Curaţirea gheţii de pe trotuare trebu-
ia făcută cu razuri late de fier şi nu cu 
topoare sau alte instrumente, care ar ca-
uza stricarea dalelor. Era interzis propri-
etarilor sau chiriaşilor a scoate zăpada şi 
gheaţa din curţi afară în stradă, aceasta 
trebuind a fi transportată de aceştia, pe 
cheltuiala lor, afară din oraş.//

//Legat de curăţirea gheţii de pe trotua-
re, vechile autorităţi orăşenesti detaliază 
în alte acte oficiale că pentru îndepărta-
rea acesteia sunt permise doar acele ra-
zuri late de fier, dar numai pe timp de 
moină, când gheaţa se dezlipeşte cu uşu-
rinţă sau imediat ce a căzut zăpada, îna-
inte de a îngheţa. In timp de îngheţ este 
interzisă cu desăvârşire curăţirea trotu-
arelor, dalele fiind îngheţate şi existând 
riscul de a se sparge. In aceste situaţii, 
pentru a împiedica alunecuşurile, propri-
etarii vor trebui să aştearnă câte un mic 
strat de nisip sau chiar şi cenusă. Incă o 
dată edilii vechi ai oraşului întăresc în ac-
tele oficiale afişate în toate punctele din 
oraş, că cei care nu se vor conforma la in-
dicaţiile de mai sus şi vor tăia gheaţa cu 
scule nepotrivite, de vor deteriora calda-
râmul, se vor trezi cu uneltele confiscate 
şi vor fi daţi judecăţii 

pentru a răspunde de daunele ce le vor 
provoca.//

La 1932 regulamentele urbanistice de 
la noi prezintă neajunsurile iernii în fe-
lul următor //Ridicarea zăpezilor este de 
mare importanţă în România, mai ales în 
oraşele importante, căci clima noastră ne 
dă ierni, adesea, de 5 luni. Se recomandă 
ca zăpada să fie ridicată cât mai curând 

spre a nu fi bătuta de circulaţie şi trans-
formată în gheţuri. Operaţiunea constă 
mai întâi în înlăturarea zăpezii din calea 
de circulaţie şi apoi se face transportarea 
ei. Inlăturarea se face bine cu plugul de 
zăpadă (dacă pavajul e neted) făcut din 
lemn, sau în formă de pană, trasă cu vâr-
ful în sensul mişcării ori cu pluguri me-
talice special. Zapada, grămădită lateral, 
este adesea lăsată acţiunii soarelui, ploii 
sau vântului spre a fi topită, dar în oraşe-
le cu circulaţie importantă zăpada trebu-
ie transportată aiurea, ceea ce cere cheltu-
eli mari. Transportul se face cu căruţele, 
autocamioane etc. Locul de transportat 
poate să fie la marginea oraşelor, în unele 
gropi, sau la un râu, ori în locuri anumite 
de depozitat zăpada, dar cel mai potrivit 
poate fi depozitată mai ales în canalele de 
scurgere, care pot primi, unele, o cantitate 
mai importantă de zăpada. La râuri tre-
buiesc executate dispoziţii speciale pentru 
aruncarea zăpezii şi luate măsuri ca să nu 
se arunce şi gunoaie. Trotuoarele dacă se 
neglijează a fi curăţite imediat de zăpadă 
se acoperă de ghiaţă, ceea ce este foarte 
periculos pentru trecători. Ghiaţa nu mai 
poate fi înlăturată decât prin lovire cu 
răngi ascuţite de fier, ceea ce deteriorează 
trotuoarul. Spre a se evita acest inconve-
nient se poate recurge la desgheţarea cu 
sare de bucătărie (sau cu sare denaturată, 
mai eftină). Sistemul însă strică fundaţiei 
de beton dacă soluţia ajunge până acolo. 
Cu toate ordonanţele ce se dau pentru cu-
răţirea trotuoarelor, publicul de la noi nu 
le curăţă de ză-

padă, astfel că circulaţia pe trotuoare este 
penibilă în timpul iernei// Concluzia de 
acum 80 de ani e valabilă uneori şi azi.

 Documentele vremii nu pomenesc 
mare lucru despre amploarea iernii anu-
lui 1954. Partidul Muncitoresc Român 
nu încuraja dezbateri despre situații care 
îl depăşeau pe omul comunist. În acele 
timpuri, cuvintele cele mai folosite erau 
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REALIZĂRI, REUŞITE, DEPĂŞIREA 
PLANULUI etc. Nu se putea vorbi des-
chis despre cum, uneori, vitregiile na-
turii depăşeau posibilitățile timpului şi 
nici nu se aducea vorba despre drame-
le umane, care, cu siguranță, s-au petre-
cut în timpul iernii 1954. Să ne amintim, 
pe baze documentare, că în ianuarie-fe-
bruarie 1954, perioada “Marelui Viscol”, 
a fost un moment când aprovizionarea 
populației cu combustibil şi alimente, se 
făcea pe bază de cartele, sistem ce a fost 
desființat abia la sfârşitul anului 1954 şi 
reluat mulți ani mai târziu de către pri-
mul preşedinte al nostru, Nicolae Ceau-
şescu. O astfel de satisfacere a nevoilor 
populației pe timp de iarnă ... şi ce iarnă, 
prin acest sistem raționalizat care , chiar 
dacă avea darul de a oferi câte puțin tu-
turor, cu excepțiile de rigoare la nivelul 
conducerii de partid 

şi de stat, în fond a nemulțumit pe toți, 
pentru că necesarul fiecărei familii sau 
persoane era departe de a fi satisfăcut. 
O presiune în plus la greutățile iernii, la 
Focşani, era pezența instituțiilor sovieti-
ce, iar coordonarea centralizată a tutu-
ror operațiunilor la Sfatul popular regi-
onal Barlad – intre anii 1952-1956, zona 
noastra geografica fiind arondată acestui 
for administrativ – cu certitudine nu a 
fost una tocmai reuşită. Forurile locale 
au încercat să gestioneze cele câteva săp-
tămâni cumplite de iarnă, dar în hârtii-
le vremii s-au abținut sa recunoască, pe 
faţă, greutăţile. Cu toate acestea, orga-
nele timpului au fost nevoite să menţio-
neze în scriptele oficiale, chiar şi voalat, 
unele neajunsuri ale iernii 1954, după 
cum urmează:

Intr-o sedinţă bilanţ din 22 martie 
1954 s-a discutat, retrospectiv, problema 
transporturilor în Raionul Focşani, te-
ritoriu care încorpora oraşul Focşani şi 
avea ca limite teritoriale la nord Garoafa, 

la sud Dumbrăveni, la vest Andreiaşul şi 
la est Vulturul şi anume că s-a reuşit să 
se obţină oarecum rezultate mulţumi-
toare la aprovizionarea cu lemne a po-
pulaţiei, ţinându-se seama de greutăţile 
întâmpinate din cauza viscolului. Ceva 
mai jos se recunoaşte că, de fapt, nu s-au 
asigurat cantităţile necesare de lemne 
pentru aprovizionarea populaţiei.

Un domeniu în care comuniştii au con-
simţit că nu au îndeplinit planul la înca-
sări a fost cel de colectare a impozitelor. 
În acea iarnă cumplită, pentru că vremea 
aspră şi viscolul au împiedicat munca de 
control pe teren, conducerea Secţiei Ra-
ionale de Impozite şi Taxe abia a ieşit 2-3 
zile în cursul lunii februarie 1954, ast-
fel că agenţii fiscali şi inspectorii, fiind 
lipsiţi de acest ajutor şi stimu-
lent, 

nu au căutat, ca singuri, să execute pla-
nurile. De asemenea, din cauza vremii, 
lucrările, în general, de construcţii şi 
transporturi au avut de suferit. Con-
cret, se detaliază în raport, organele de 
partid, cu rol în conducere s-au depla-
sat în câteva comune, iar inspectorul 
şef I. Atanasiu, ducându-se la Suvorov 
– Dumbrăvenii de azi, a fost blocat aici 
timp de 5 zile, până când s-a putut reîn-
toarce. Bineînţeles că doar iarna şi visco-
lul au reuşit să împiedice o aşa autoritate 
să revină la sediu, deşi distanţa la care se 
afla nu depaşea 20 de Km.

Intr – un alt document din vremea re-
spectivă găsim pomenită unitatea econo-
mică din Slobozia Ciorăşti, unde majori-
tatea funcţionarilor gospodăriei locuiesc 
la Focşani şi îngrijesc puţin sau deloc de 
soarta gospodăriei şi abia aşteaptă sfâr-
şitul programului pentru a pleca la Fo-
cşani. De exemplu directorul unităţii, 
locuieşte în oraş la aproximativ 10 km 
distanţă şi în timpul viscolului // tov. di-

rector în loc să stea în cadrul gospodăriei 
pentru a lua măsuri de prevenire a înză-
pezirii drumurilor şi îngrijirii animalelor 
care erau predispuse pieirii, a lipsit 12 zile 
din gospodărie, stând acasă nepăsător// .

Venind în timpuri mai recente, docu-
mentele vorbesc ceva mai clar de visco-
lul din ziua de 30 ianuarie 1988, care 
a afectat cele 16 linii de alimentare cu 
energie electrică ale judeţului, lăsând în 
beznă 40 de localităţi. Se poate face o pa-
ralelă cu anul 1954 ,când, în afară de Fo-
csani, care avea o uzina electrică, restul 
teritoriului ce azi formează Vrancea, nici 
nu visa la această utilitate banală în pre-
zent, electricitatea. Prin urmare viscolul, 
în anul 1954, nu avea ce linii să între-
rupă, doar să 

producă neplăceri de genul celor pome-
nite mai sus. Revenind la momentul de 
iarnă, 1988, putem aminti că uneori ve-
chiul regim lăsa în beznă judeţul şi fără 
un motiv anume, doar cu scopul de a 
economisi, conform planului naţional 
de raţionalizare a tuturor resurselor ţă-
rii, dar cel puţin în iarna lui 1988, vina a 
aparţinut naturii. Pe 1 februarie, autori-
tăţile au constatat că pe lângă cele 40 de 
localităţi fără curent electric şi toate dru-
murile din judeţ erau impracticabile. Si-
tuaţia s-a remediat repede, pe 2 februa-
rie 1988, când starea generală a judeţului 
a revenit apoape la normal.

Măsurile specifice anotimpului de iar-
nă, la noi, au continuat până în zilele 
noastre, cu mai mult sau mai puţin efect. 
Să sperăm că pe viitor vor deveni din ce 
în ce mai eficiente. ■

Florin Dîrdală
Serviciul Judeţean Vrancea  

al Arhivelor Naţionale
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R o M Â N I A
JuDEŢuL VRANCEA
CoNSILIuL LoCAL

AL MuNICIPIuLuI FoCŞANI

H O T Ă R Â R E A
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2014

Consiliul Local al Municipiului Fo-
cşani, judeţul Vrancea, întrunit în 
şedinţă ordinară, analizând proiec-

tul de hotărâre îniţiat de Primarul Mu-
nicipiului Focşani, prin care se propune 
stabilirea nivelurilor pentru valorile im-
pozabile, impozitelor şi taxelor locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2014, 
raportul întocmit de Direcţia economi-
că, Serviciul Impozite si Taxe Locale, în-
registrat la nr. 67324/11.12.2013,

 ▸ văzând avizul favorabil al Comisiei de 
buget şi administraţie publică;

 ▸ având în vedere prevederile art.287 
şi 292 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, prevederile punc-
telor 222, 224 si 290^1 din HGR nr. 
44/2004 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioa-
re, precum şi HGR nr.1309/27.12.2012 
privind nivelurile pentru valorile im-
pozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile în anul fiscal 2013 
şi OG nr.1/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale în do-
meniul impozitelor şi taxelor locale;

 ▸ în baza art. 36 alin (1), alin. (2), lit. „b” 
şi alin (4) lit „c”, precum şi în teme-
iul art. 45 alin.(2) lit „c” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publi-
că locală, republicată în 2007, cu mo-
dificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se stabilesc nivelurile pen-

tru valorile impozabile, impozitelor şi 
taxelor locale şi alte taxe asimilate aces-
tora, precum şi amenzilor aplicabile în 
anul fiscal 2014, conform punctului I din 
anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

(2) Impozitul pe clădiri persoane 
fizice se calculează prin aplicarea co-
tei de impozitare prevazută la art. 251 
alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, care este de 0,1 % şi se 
aplică asupra valorii impozabile a clădi-
rii, prevăzută la Cap. II, art.251 alin. (3), 
din anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, înmulţită cu su-
prafaţa construită desfăşurată şi aplica-
rea unui coeficient de corecţie pe zone, 
care pentru Municipiul Focşani este de 
2,40 zona A, 2,30 zona B, 2,20 zona C şi 
2,10 zona D.

Noţiunea de clădire cuprinde orice 
construcţie situată deasupra solului şi/
sau sub nivelul acestuia, indiferent de 
denumirea ori de folosinţa sa, şi care are 
una sau mai multe încăperi ce pot ser-
vi la adăpostirea de oameni, animale, 
obiecte, produse, materiale, instalaţii, 
echipamente şi altele asemenea, iar ele-
mentele structurale de bază ale acesteia 
sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de 
materialele din care sunt construite. În-
căperea reprezintă spaţiul din interiorul 
unei clădiri.

Suprafaţa construită desfăşurată a unei 
clădiri se determină prin însumarea su-
prafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor 
clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor 
sau ale celor situate la subsol, exceptând 
suprafeţele podurilor care nu sunt utili-
zate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi 
teraselor neacoperite, iar în cazul aparta-
mentelor suprafaţa construită desfăşura-
tă a clădirii se determină prin înmulţirea 
suprafeţei utile cu un coeficient de trans-
formare de 1,20.

În cazul unui apartament amplasat în-
tr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 
apartamente, coeficientul de corecţie se 
reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se redu-
ce în funcţie de anul terminării acesteia, 
după cum urmează:

 ▸ cu 20% – clădirea cu vechime de peste 
50 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă;

 ▸ cu 10%, – clădirea cu vechime între 30 
de ani şi 50 de ani inclusiv, la 1 ianua-
rie an fiscal de referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a 

cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 
de metri pătraţi, valoarea impozabilă se 
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 
metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

În cazul clădirii la care au fost execu-
tate lucrări de reconstruire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, 
din punct de vedere fiscal, anul termină-
rii se actualizează, astfel că acesta se con-
sideră ca fiind cel în care au fost termi-
nate aceste ultime lucrări.

Persoanele fizice care au în proprieta-
te două sau mai multe clădiri datorează 
un impozit pe clădiri, majorat după cum 
urmează:

 a) cu 65% pentru prima clădire în afa-
ra celei de la adresa de domiciliu;

 b) cu 150% pentru a doua clădire în 
afara celei de la adresa de domiciliu;

 c) cu 300% pentru a treia clădire şi ur-
mătoarele în afara celei de la adresa de 

domiciliu.
Nu intră sub incidenţa acestei majo-

rări persoanele fizice care deţin în pro-
prietate clădiri dobândite prin succe-
siune legală. În cazul deţinerii a două 
sau mai multe clădiri în afara celei de 
la adresa de domiciliu, impozitul majo-
rat se determină în funcţie de ordinea în 
care proprietăţile au fost dobândite, aşa 
cum rezultă din documentele ce atestă 
calitatea de proprietar.

În cazul unei clădiri care a fost do-
bândită sau construită de o persoană în 
cursul anului, impozitul pe clădire se da-
torează de către persoana respectivă cu 
începere de la data de întâi a lunii urmă-
toare celei în care clădirea a fost dobân-
dită sau construită.

În cazul unei clădiri care a fost înstră-
inată, demolată sau distrusă, după caz, 
în cursul anului, impozitul pe clădire în-
cetează a se mai datora de persoana re-
spectivă cu începere de la data de întâi 
a lunii următoare celei în care clădirea a 
fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, dis-
trugerii parţiale sau al altor modificări 
aduse unei clădiri existente, impozitul pe 
clădire se recalculează începând cu data 
de întâi a lunii următoare celei în care a 
fost finalizată modificarea.

Pentru înstrăinarea dreptului de pro-
prietate asupra clădirilor, potrivit pre-
vedrilor art.113 alin (4) şi (5) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, contribuabilii trebuie să pre-
zinte certificate de atestare fiscală prin 
care să se ateste achitarea tuturor obli-
gaţiilor fiscale de plată datorate auto-
rităţii administraţiei publice locale în a 
cărei rază se află înregistrat fiscal bunul 
ce se înstrăinează, inclusiv sumele re-
prezentând amenzi existente în evidenţa 
organului fiscal. Pentru bunul care se 
înstrăinează, impozitul datorat este cel 
recalculat pentru a reflecta perioada din 
an în care impozitul se aplică persoanei 
care înstrăinează, potrivit Codului fiscal. 
Prevederile de mai sus nu sunt aplicabi-
le în cazul procedurii de executare silită, 
procedurii insolvenţei şi procedurilor de 
lichidare.

În cazul în care o clădire se află în pro-
prietatea comună a două sau mai mul-
te persoane, fiecare dintre proprietarii 
comuni ai clădirii datorează impozitul 
pentru spaţiile situate în partea din clă-
dire aflată în proprietatea sa. În cazul în 
care nu se pot stabili părţile individuale 
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ale proprietarilor în comun, fiecare pro-
prietar în comun datorează o parte egală 
din impozitul pentru clădirea respectivă.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, 
în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe clădiri, datorat 
aceluiaşi buget local de către contribua-
bili, persoane fizice sau juridice, de până 
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până 
la primul termen de plată. În cazul în 
care contribuabilul deţine în proprietate 
mai multe clădiri amplasate pe raza ace-
leiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
clădiri cumulat.

Impozitul pe clădiri se datorează că-
tre bugetul local al comunei, al oraşului 
sau al municipiului în care este amplasa-
tă clădirea.

(3) Impozitul pe clădiri persoane ju-
ridice se calculează astfel:

a) prin aplicarea cotei de impozitare 
prevazută la art. 253 alin. (2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, cu-
prinsă între 0,25% şi 1,5% inclusiv, asupra 
valorii de inventar a clădirii, şi care pen-
tru Municipiul Focşani se stabileşte astfel:

 ▸ a1) 1,5% pentru clădirile aparţinând 
persoanelor juridice;

 ▸ a2) 0,5% pentru fiecare dintre imobi-
lele aparţinând agenţilor economici 
care se asociază cu Municipiul Focşani 
în vederea desfacerii de produse agro-
alimentare prin magazine economat şi 
se aplică asupra valorii de inventar a 
clădirii;
b) prin aplicarea cotei de impozita-

re prevăzute la art. 253 alin. (6) din Le-
gea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru clădirile aparţinând persoanelor 
juridice care nu au fost reevaluate în ul-
timii 3 ani, anteriori anului fiscal de refe-
rinţă, care pentru Municipiul Focşani se 
stabileşte astfel:

 ▸ b1) 10% pentru clădirile aparţinând 
persoanelor juridice care nu au fost 
reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori 
anului fiscal de referinţă, respectiv în 
perioada 2011-2013, care se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregis-
trată în contabilitatea persoanelor ju-
ridice, până la sfârşitul lunii în care s-a 
efectuat prima reevaluare. Fac excep-
ţie clădirile care au fost amortizate po-
trivit legii, în cazul cărora cota impo-
zitului pe clădiri este de 1,5%;

 ▸ b2) 30 % pentru clădirile aparţinând 
persoanelor juridice care nu au fost 
reevaluateîn ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă , respectiv în 
perioada 2009-2013, care se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregis-
trată în contabilitatea persoanelor ju-
ridice, până la sfârşitul lunii în care s-a 
efectuat prima reevaluare;
c) prin aplicarea cotei de 5% la valoa-

rea de inventar, pentru clădirile cu desti-
naţie turistică ce nu funcţionează în cur-
sul unui an calendaristic. Sunt exceptate 
structurile care au autorizaţie de con-
struire în perioada de valabilitate, dacă 

au început lucrările în termen de cel 
mult 3 luni de la data emiterii autorizaţi-
ei de construire.

1. Impozitul pe clădiri, precum şi taxa 
pe clădiri se datorează către bugetul lo-
cal al comunei, al oraşului sau al muni-
cipiului în care este amplasată clădirea.

2. Pentru clădirile proprietate publi-
că sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în fo-
losinţă, după caz, persoanelor juridice, 
altele decât cale de drept public, în con-
formitate cu prevederile art. 249 alin. (3) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fis-
cal, cu modificările şi completările ulteri-
oare, se stabileşte taxa pe clădiri, care re-
prezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de ad-
ministrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri.

3. Valoarea de inventar a clădirii este 
valoarea de intrare a clădirii în patrimo-
niu, înregistrată în contabilitatea propri-
etarului clădirii, conform prevederilor 
legale în vigoare. În cazul clădirii la care 
au fost executate lucrări de reconstrui-
re, consolidare, modernizare, modificare 
sau extindere, de către locatar, din punct 
de vedere fiscal, acesta are obligaţia să 
comunice locatorului valoarea lucrărilor 
executate pentru depunerea unei noi de-
claraţii fiscale, în termen de 30 de zile de 
la data terminării lucrărilor respective.

4. În cazul unei clădiri a cărei valoare a 
fost recuperată integral pe calea amortiză-
rii, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

5. În cazul unei clădiri care a fost ree-
valuată, conform reglementărilor con-
tabile, valoarea impozabilă a clădiri este 
valoarea contabilă rezultată în urma ree-
valuării, înregistrată ca atare în contabili-
tatea proprietarului – persoană juridică.

5^1. În cazul clădirilor care aparţin in-
stituţiilor de credit ce aplică Standardele 
internaţionale de raportare financiară şi 
aleg ca metodă de evaluare ulterioară mo-
delul bazat pe cost, valoarea impozabilă a 
acestora este valoarea rezultată din rapor-
tul de evaluare emis de un evaluator auto-
rizat, depus la compartimentul de specia-
litate al administraţiei publice locale.

6. În cazul unei clădiri care face obiec-
tul unui contract de leasing financiar, pe 
întreaga durată a acestuia se aplică ur-
mătoarele reguli:

a) impozitul pe clădiri se datorează de 
locatar;

b) valoarea care se ia în considerare la 
calculul impozitului pe clădiri este va-
loarea din contract a clădirii, aşa cum 
este ea înregistrată în contabilitatea loca-
torului sau a locatarului, conform preve-
derilor legale în vigoare;

c) în cazul în care contractul de lea-
sing încetează altfel decât prin ajungerea 
la scadenţă, impozitul pe clădiri este da-
torat de locator.

7. Impozitul pe clădiri se aplică pentru 
orice clădire deţinută de o persoană juri-
dică aflată în funcţiune, în rezervă sau în 
conservare, chiar dacă valoarea sa a fost 
recuperată integral pe calea amortizării.

8. În cazul unei clădiri care nu a fost 

reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clă-
diri stabilită de consiliul local se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistra-
tă în contabilitatea persoanelor juridice, 
până la sfârşitul lunii în care s-a efectu-
at prima reevaluare. Fac excepţie clădirile 
care au fost amortizate potrivit legii.

În cazul clădirii care a fost reevaluată 
conform prevederilor legale în vigoare, 
valoarea de inventar a clădirii este valoa-
rea înregistrată în contabilitatea proprie-
tarului. După reevaluare, dacă în ultimii 
3 ani anteriori anului fiscal prin pro-
cesul-verbal încheiat în urma şedinţei 
Consiliului de Administraţie s-a apro-
bat noua valoare a clădirii ca urmare a 
efectuării reevaluării şi aceasta a fost în-
registrată în contabilitate, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de 1,5% asupra valorii de inventar a clă-
dirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate 
şi clădirile la care s-au executat lucrări de 
reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, cu aprobarea 
Consiliului de Administraţie.

9. În cazul unei clădiri care a fost do-
bândită sau construită de o persoană în 
cursul anului, impozitul pe clădire se da-
torează de către persoana respectivă cu 
începere de la data de întâi a lunii urmă-
toare celei în care clădirea a fost dobân-
dită sau construită.

10. În cazul unei clădiri care a fost în-
străinată, demolată sau distrusă, după 
caz, în cursul anului, impozitul pe clădi-
re încetează a se mai datora de persoana 
respectivă cu începere de la data de întâi 
a lunii următoare celei în care clădirea a 
fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

11. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, 
distrugerii parţiale sau al altor modifi-
cări aduse unei clădiri existente, impo-
zitul pe clădire se recalculează începând 
cu data de întâi a lunii următoare celei în 
care a fost finalizată modificarea.

12. Pentru înstrăinarea dreptului de 
proprietate asupra clădirilor, potrivit 
prevedrilor art.113 alin (4) şi (5) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, contribuabilii trebuie să pre-
zinte certificate de atestare fiscală prin 
care să se ateste achitarea tuturor obli-
gaţiilor fiscale de plată datorate auto-
rităţii administraţiei publice locale în a 
cărei rază se află înregistrat fiscal bunul 
ce se înstrăinează, inclusiv sumele re-
prezentând amenzi existente în eviden-
ţa organului fiscal. Pentru bunul care se 
înstrăinează, impozitul datorat este cel 
recalculat pentru a reflecta perioada din 
an în care impozitul se aplică persoanei 
care înstrăinează, potrivit Codului fiscal. 
Prevederile de mai sus nu sunt aplicabi-
le în cazul procedurii de executare silită, 
procedurii insolvenţei şi procedurilor de 
lichidare.

13. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteş-
te anual, în două rate egale, până la date-
le de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

14. Impozitul anual pe clădiri, datorat 
aceluiaşi buget local de către contribua-
bili, persoane fizice sau juridice, de până 
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la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până 
la primul termen de plată. În cazul în 
care contribuabilul deţine în proprietate 
mai multe clădiri amplasate pe raza ace-
leiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
clădiri cumulat.

15. Cladirile pentru care nu se datore-
aza impozit sunt prevăzute la art.250 din 
Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Impozitul/taxa pe teren se stabi-
leşte luând în calcul numărul de metri 
pătraţi de teren, rangul localităţii în care 
este amplasat terenul şi zona şi/sau ca-
tegoria de folosinţă a terenului, conform 
încadrării făcute de consiliul local, după 
cum urmează:

În cazul unui teren amplasat în intra-
vilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu con-
strucţii, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, ex-
primată în hectare, cu suma corespunză-
toare prevăzută la Cap. III, art.258 alin. 
(2) din anexa 1, care face parte integran-
tă din prezenta hotărâre.

În cazul unui teren amplasat în intra-
vilan, înregistrat în registrul agricol la 
altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, impozitul pe te-
ren se stabileşte prin înmulţirea supra-
feţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută la Cap. 
III, art.258 alin. (4) din anexa 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, 
iar acest rezultat se înmulţeşte cu coefi-
cientul de corecţie corespunzător rangu-
lui II al Municipiului Focşani, coeficient 
care este egal cu 4.

Ca excepţie în cazul contribuabililor 
persoane juridice, pentru terenul ampla-
sat în intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosinţă de-
cât cea de terenuri cu construcţii, impo-
zitul pe teren se calculează conform pre-
vederilor lit b) numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii:

 ▸ au prevăzut în statut, ca obiect de acti-
vitate, agricultură;

 ▸ au înregistrate în evidenţa contabi-
lă venituri şi cheltuieli din desfăşura-
rea obiectului de activitate prevăzut la 
punctul 1;
În caz contrar, impozitul pe terenul situat 

în intravilanul unităţii administrativ-teri-
toriale, datorat de contribuabilii persoane 
juridice, se calculează conform lit a).

c) În cazul unui teren amplasat în ex-
travilan, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, ex-
primată în ha, cu suma corespunzătoare 
prevăzută la Cap. III, art.258 alin (6) din 
anexa 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, înmulţită cu coefici-
entul de corecţie corespunzător rangu-
lui II al Municipiului Focşani, respectiv: 
2,40 zona A, 2,30 zona B, 2,20 zona C si 
2,10 zona D .

1. Impozitul pe teren, precum şi taxa 
pe teren se datorează către bugetul local 
al comunei, al oraşului sau al municipiu-
lui în care este amplasat terenul.

2. Pentru terenurile proprietate publi-

că sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, în conformitate cu prevederi-
le art.256 alin (3) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte taxa 
pe teren care reprezintă sarcina fiscală 
a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folo-
sinţă, după caz, în condiţii similare im-
pozitului pe teren.

3. În cazul terenului care este deţinut 
în comun de două sau mai multe persoa-
ne, fiecare proprietar datorează impozit 
pentru partea din teren aflată în propri-
etatea sa. În cazul în care nu se pot stabi-
li părţile individuale ale proprietarilor în 
comun, fiecare proprietar în comun da-
torează o parte egală din impozitul pen-
tru terenul respectiv.

4. În cazul unui teren care face obiectul 
unui contract de leasing financiar, pe 
întreaga durată a acestuia, impozitul pe 
teren se datorează de locatar.

5. În cazul în care contractul de leasing 
încetează, altfel decât prin ajungerea la 
scadenţă, impozitul pe teren este datorat 
de locator.

6. Pentru un teren dobândit de o per-
soană în cursul unui an, impozitul pe te-
ren se datorează de la data de întâi a lu-
nii următoare celei în care terenul a fost 
dobândit.

7. Pentru orice operaţiune juridică 
efectuată de o persoană în cursul unui 
an, care are ca efect transferul dreptului 
de proprietate asupra unui teren, persoa-
na încetează a mai datora impozitul pe 
teren începând cu prima zi a lunii urmă-
toare celei în care a fost efectuat transfe-
rul dreptului de proprietate asupra tere-
nului.

8. Dacă încadrarea terenului în func-
ţie de poziţie şi categorie de folosinţă se 
modifică în cursul unui an sau în cursul 
anului intervine un eveniment care mo-
difică impozitul datorat pe teren, impo-
zitul datorat se modifică începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în 
care a intervenit modificarea.

9. Dacă în cursul anului se modifică 
rangul unei localităţi, impozitul pe teren 
se modifică pentru întregul teren situat 
în intravilan corespunzător noii înca-
drări a localităţii, începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care a 
intervenit această modificare.

10.Pentru înstrăinarea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, potrivit 
prevedrilor art.113 alin (4) şi (5) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală , cu modificările şi completările 
ulterioare, contribuabilii trebuie să pre-
zinte certificate de atestare fiscală prin 
care să se ateste achitarea tuturor obli-
gaţiilor fiscale de plată datorate auto-
rităţii administraţiei publice locale în a 
cărei rază se află înregistrat fiscal bunul 
ce se înstrăinează, inclusiv sumele re-
prezentând amenzi existente în eviden-
ţa organului fiscal. Pentru bunul care se 
înstrăinează, impozitul datorat este cel 
recalculat pentru a reflecta perioada din 

an în care impozitul se aplică persoanei 
care înstrăinează, potrivit Codului fiscal. 
Prevederile de mai sus nu sunt aplicabi-
le în cazul procedurii de executare silită, 
procedurii insolvenţei şi procedurilor de 
lichidare.

11. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte 
anual, în două rate egale, până la date-
le de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

12. Impozitul anual pe teren, datorat 
aceluiaşi buget local de către contribua-
bili, persoane fizice şi juridice, de până la 
50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai 
multe terenuri amplasate pe raza ace-
leiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
teren cumulat.

13. Terenurile pentru care nu se dato-
reaza impozit sunt prevazute la art.257 
din Legea nr.571/2003, privind Codul fi-
scal, cu modificările şi completările ul-
terioare.

(5) Impozitul asupra mijloacelor de 
transport se calculează în funcţie de ti-
pul mijlocului de transport.

În cazul autovehiculelor cu tracţiu-
ne mecanică, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculează în funcţie de 
capacitatea cilindrică a acestuia, prin 
înmulţirea fiecărei grupe de 200 de 
cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma 
prevăzută la Cap. IV, art.263 alin. (2) din 
anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul 
de transport este de 50% din taxa pen-
tru motocicletele, motoretele şi scuterele 
respective.

În cazul unui autovehicul de transport 
marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlo-
acele de transport este egal cu suma co-
respunzătoare prevăzută la Cap. IV, art. 
263 alin. (4) din anexa nr.1 care face par-
te integrantă din prezenta hotărâre.

În cazul unei combinaţii de autovehi-
cule (un autovehicul articulat sau tren 
rutier) de transport marfă cu masa to-
tală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele 
de transport este egal cu suma corespun-
zătoare prevăzută la Cap. IV, art.263 alin.
(5) din anexa nr.1 care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

În cazul unei remorci, al unei semire-
morci sau rulote care nu face parte din-
tr-o combinaţie de autovehicule prevăzu-
tă la pct 4.4, impozitul asupra mijlocului 
de transport este egală cu suma cores-
punzătoare prevăzută la Cap. IV, art.263 
alin. (6) din anexa nr.1 care face parte in-
tegrantă din prezenta hotărâre.

În cazul mijloacelor de transport pe 
apă, impozitul pe mijlocul de transport 
este egal cu suma corespunzătoare pre-
văzută la Cap. IV, art.263 alin. (7) din 
anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

1. Orice persoană care are în propri-
etate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat/înregistrat în România da-
torează un impozit anual pentru mijloc-
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ul de transport, cu excepţia cazurilor în 
care în Codul fiscal se prevede altfel.

2. Impozitul asupra mijloacelor de 
transport, se plăteşte la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale unde 
persoana îşi are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz.

3. În cazul unui mijloc de transport care 
face obiectul unui contract de leasing fi-
nanciar, pe întreaga durată a acestuia, im-
pozitul pe mijlocul de transport se datore-
ază de locatar. În cazul în care contractul 
de leasing încetează altfel decât prin ajun-
gerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul 
de transport este datorat de locator.

3^1.Până la prima înmatriculare/în-
registrare în România, în înţelesul pre-
zentului titlu, mijlocul de transport este 
considerat marfă. După prima înmatri-
culare/înregistrare, mijlocul de trans-
port, în înţelesul prezentului titlu, nu 
mai poate fi considerat marfă şi pentru 
acesta se datorează impozit pe mijloacele 
de transport.

4. În cazul unui mijloc de transport 
dobândit de o persoană în cursul unui 
an, impozitul asupra mijlocului de trans-
port se datorează de persoană de la data 
de întâi a lunii următoare celei în care 
mijlocul de transport a fost dobândit.

5. În cazul unui mijloc de transport 
care este înstrăinat de o persoană în cur-
sul unui an sau este radiat din evidenţa 
fiscală a compartimentului de speciali-
tate al autorităţii de administraţie publi-
că locală, impozitul asupra mijlocului de 
transport încetează să se mai datoreze de 
acea persoană începând cu data de întâi 
a lunii următoare celei în care mijlocul 
de transport a fost înstrăinat sau radiat 
din evidenţa fiscală.

6. Pentru înstrăinarea dreptului de pro-
prietate asupra mijloacelor de transport, 
potrivit prevedrilor art.113 alin (4) şi (5) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de pro-
cedură fiscală , cu modificările şi com-
pletările ulterioare, contribuabilii trebuie 
să prezinte certificate de atestare fiscală 
prin care să se ateste achitarea tuturor 
obligaţiilor fiscale de plată datorate au-
torităţii administraţiei publice locale în a 
cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce 
se înstrăinează, inclusiv sumele reprezen-
tând amenzi existente în evidenţa organu-
lui fiscal. Pentru bunul care se înstrăine-
ază, impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care 
impozitul se aplică persoanei care înstrăi-
nează, potrivit Codului fiscal. Prevederile 
de mai sus nu sunt aplicabile în cazul pro-
cedurii de executare silită, procedurii in-
solvenţei şi procedurilor de lichidare.

7. Impozitul pe mijlocul de transport 
se plăteşte anual, în două rate egale, până 
la datele de 31 martie şi 30 septembrie 
inclusiv.

8. Deţinătorii, persoane fizice sau juri-
dice străine, care solicită înmatricularea 
temporară a mijloacelor de transport în 
România, în condiţiile legii, au obligaţia 
să achite integral, la data solicitării, im-
pozitul datorat pentru perioada cuprinsă 
între data de întâi a lunii următoare ce-
lei în care se înmatriculează şi până la 

sfârşitul anului fiscal respectiv. În situ-
aţia în care înmatricularea priveşte o pe-
rioadă care depăşeşte data de 31 decem-
brie a anului fiscal în care s-a solicitat 
înmatricularea, deţinătorii au obligaţia 
să achite integral impozitul pe mijlocul 
de transport, până la data de 31 ianuarie 
a fiecărui an, astfel:

a) în cazul în care înmatricularea pri-
veşte un an fiscal, impozitul anual;

b) în cazul în care înmatricularea pri-
veşte o perioadă care se sfârşeşte înain-
te de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, 
impozitul aferent perioadei cuprinse în-
tre data de 1 ianuarie şi data de întâi a lu-
nii următoare celei în care expiră înma-
tricularea.

9. Impozitul anual pe mijlocul de 
transport, datorat aceluiaşi buget local 
de către contribuabili, persoane fizice 
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen 
de plată. În cazul în care contribuabilul 
deţine în proprietate mai multe mijloace 
de transport, pentru care impozitul este 
datorat bugetului local al aceleiaşi uni-
tăţi administrativ-teritoriale, suma de 50 
lei se referă la impozitul pe mijlocul de 
transport cumulat al acestora.

10. Mijloacele de transport pentru 
care nu se datorează impozit sunt pre-
văzute la art.262 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(6) Taxele pentru eliberarea certifi-
catelor de urbanism, a autorizaţiilor 
de construire şi a altor avize asemănă-
toare sunt stabilite în sumă fixă anuală 
şi sunt prevăzute la Cap. V, art. 267 alin. 
(1) – (13), din anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

1. Orice persoană care trebuie să ob-

ţină un certificat, aviz sau altă autoriza-
ţie trebuie să plătească taxa pentru eli-
berarea acesteia la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţi-
ei publice locale înainte de a i se elibe-
ra certificatul, avizul sau autorizaţia ne-
cesară.

2. Taxele pentru eliberarea certifica-
telor de urbanism, a autorizaţiilor de 
construire şi a altor avize asemănătoare 
stabilite pe baza valorii autorizate a lu-
crărilor de construcţie, se aplică urmă-
toarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza 
valorii lucrărilor de construcţie declara-
te de persoana care solicită avizul şi se 
plăteşte înainte de emiterea avizului;

b) în termen de 15 zile de la data fi-
nalizării lucrărilor de construcţie, dar nu 
mai târziu de 15 zile de la data la care ex-
piră autorizaţia respectivă, persoana care 
a obţinut autorizaţia trebuie să depună o 
declaraţie privind valoarea lucrărilor de 
construcţie la compartimentul de spe-
cialitate al autorităţii administraţiei pu-
blice locale;

c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de 
la data la care se depune situaţia finală 
privind valoarea lucrărilor de constru-
cţii, compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale 
are obligaţia de a stabili taxa datorată pe 
baza valorii reale a lucrărilor de constru-
cţie;

d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, 
de la data la care compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale a emis valoarea stabilită 
pentru taxă, trebuie plătită orice sumă 
suplimentară datorată de către persoana 
care a primit autorizaţia sau orice sumă 
care trebuie rambursată de autoritatea 
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administraţiei publice locale.
3. În cazul unei autorizaţii de construi-

re emise pentru o persoană fizică, valo-
area reală a lucrărilor de construcţie nu 
poate fi mai mică decât valoarea impo-
zabilă a clădirii prevăzute la Cap. II, art. 
251 alin.(3) din anexa nr.1 care face par-
te integrantă din prezenta hotărâre.

4. Activitatile pentru care nu se datore-
ază taxă sunt prevăzute la art.269 din Le-
gea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(7) Taxa pentru eliberarea autori-
zaţiilor pentru a desfăşura o activitate 
economică şi a altor autorizaţii simila-
re sunt prevăzute la Cap. V, art. 268 alin. 
(1) –(5) din anexa nr.1 care face parte in-
tegrantă din prezenta hotărâre.

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 
pentru desfăşurarea unei activităţi eco-
nomice de către persoane fizice ( per-
soane fizice autorizate, intreprinderi fa-
miliale şi întreprinderi individuale) şi 
persoane juridice – agenţi economici, 
este prevazută la Cap. V art. 268, alin. (1) 
din anexa nr.1 care face parte integran-
tă din prezenta hotărâre.Autorizaţiile 
se vizează anual, până la data de 31 de-
cembrie a anului în curs pentru anul ur-
mător. Taxa de viză reprezintă 50% din 
cuantumul taxei.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 
sanitare de funcţionare este prevazută la 
Cap. V, art. 268 alin. (2) din anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . Taxele pentru eliberarea au-
torizaţiilor sanitare de funcţionare, sunt 
anuale şi se achită integral, anticipat eli-
berării acestora, indiferent de perioa-
da rămasă până la sfârşitul anului fiscal 
respectiv şi se fac venit la bugetul local 
al unităţii administrativ-teritoriale unde 
se află situate obiectivele şi/sau unde se 
desfăşoară activităţile pentru care se so-
licită autorizarea. Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de funcţionare nu 
se restituie chiar dacă autorizaţia a fost 
retrasă temporar sau definitiv .

Taxa pentru eliberarea de copii helio-
grafice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri, deţinute de con-
siliile locale, este prevazută la Cap. V, 
art. 268 alin. (3) din anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre . 
Taxa se datorează de persoanele fizice şi 
persoanele juridice beneficiare, se stabi-
leşte, în lei/mp sau fracţiune de mp, se 
achită integral, anticipat eliberării copii-
lor heliografice de pe planurile cadastra-
le sau de pe alte asemenea planuri şi se 
face venit la bugetul local administrat de 
către autoritatea deliberativă care deţine 
planurile respective.

Taxa pentru eliberarea certificatelor 
de producător este prevazută la Cap. V, 
art. 268 alin. (4) din anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
se încasează de la persoanele fizice pro-
ducători care intră sub incidenţa Ho-
tărârii Guvernului nr. 661/2001 privind 
procedura de eliberare a certificatului de 
producător, se achită anticipat eliberării 
certificatului de producător, se face ve-
nit la bugetele locale ale căror ordona-

tori principali de credite sunt primarii 
care au eliberat certificatele de producă-
tor respective, nu se restituie chiar dacă 
certificatul de producător a fost anulat.

Comercianţii a căror activitate se des-
făşoară potrivit Clasificării activităţi-
lor din economia naţională – CAEN, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
656/1997, cu modificările ulterioare, în 
clasa 5530 – restaurante şi 5540 – baru-
ri, datorează bugetului local al comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz, în 
a cărui rază administrativ teritorială se 
află amplasată unitatea sau standul de 
comercializare, o taxă pentru eliberarea/
vizarea anuală a autorizaţiei privind des-
făşurarea activităţii de alimentaţie pu-
blică, stabilită de către consiliile locale 
în sumă de până la 3.615 lei. La nivelul 
municipiului Focşani, această taxă este 
prevăzută la Cap. V, art. 268 alin. (5) din 
anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

1. Autorizaţia privind desfăşurarea ac-
tivităţii de alimentaţie publică, în cazul 
în care comerciantul îndeplineşte con-
diţiile prevăzute de lege, se emite de 
către primarul în a cărui rază de com-
petenţă se află amplasată unitatea sau 
standul de comercializare.

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţii-
lor privind desfăşurarea activităţii de ali-
mentaţie publică se achită integral pen-
tru tot anul în curs, anticipat eliberării 
acestora, indiferent de perioada rămasă 
până la sfârşitul anului fiscal, respectiv 
pentru unităţi cu activitate permanentă 
sau sezonieră.

3. Pentru unităţile nou înfiinţate, cere-
rea pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, însoţită de documentaţia nece-
sară, se depune la Primăria Municipiu-
lui Focşani până la finele lunii în care s-a 
înfiinţat unitatea de alimentaţie publică, 
iar majorările de întârziere se datorează, 
în cazul nedepunerii cererii în termen, 
începând cu data de întâi a lunii urmă-
toare infiinţării unităţii.

4. În cazul unităţilor cu activitate se-
zonieră, cererea pentru eliberarea auto-
rizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică, însoţită de docu-
mentaţia necesară se depune la Primăria 
Municipiului Focşani până la finele lu-
nii în care a început activitatea, iar ma-
jorările de întârziere se datorează, în 
cazul nedepunerii cererii în termen, în-
cepând cu data de întâi a lunii următo-
are începerii activităţii. Autorizaţia de 
funcţionare pentru unităţile cu activitate 
sezonieră se eliberează doar pentru anul 
în curs.

5. Cererea pentru viză anuală, însoţi-
tă de documentaţia necesară se depune 
la Primăria Municipiului Focşani până 
la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, 
dată după care se percep majorări de în-
târziere.

6. Taxa pentru eliberarea /viza anu-
ală a autorizaţiei privind desfăsurarea 
unei activităţii economice nu se restituie 
chiar dacă autorizaţia a fost suspendată 
sau anulată, după caz.

7. În cazul pierderii ori degradării au-
torizaţiei de funcţionare, eliberarea alteia 
se face numai după achitarea taxei pe în-
tregul an, indiferent de perioada rîmasă 
până la finele anului fiscal respectiv.

8. În cazul pierderii autorizaţiei pen-
tru desfăşurarea unei activităţi economi-
ce, titularul său are obligaţia să publice 
pierderea în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Dovada publicării se 
depune la cererea pentru eliberarea noii 
autorizaţii de funcţionare.

9. Pentru efectuarea de modificări în 
autorizaţia de funcţionare pentru des-
făşurarea unei activităţi economice, la 
cererea titularului său, după elibera-
rea acesteia, nu se încasează taxa. Orice 
menţiune în autorizaţia privind desfăşu-
rarea activităţii de alimentaţie publică se 
va efectua la solicitarea scrisă a titularu-
lui autorizaţiei, care are obligaţia de a de-
clara la Primăria Municipiului Focşani 
atât modificările care au intervenit, cât şi 
încetarea activităţii unităţii respective, în 
termen de maximum 15 zile calendaris-
tic de la apariţia acestora.

10. În cazul solicitării modificării su-
prafeţei structurii de vănzare, în cazul 
unităţilor cu activitate de alimentaţie 
publică, până la data de 31 decembrie 
2013, taxa de viză este corespunzătoare 
noii suprafeţe a structurii. În situaţia în 
care solicitarea pentru modificarea su-
prafeţei structurii de vînzare se înregis-
trează la Primăria Municipiului Focşani 
ulterior datei de 31 decembrie 2013, taxa 
de viză datorată va fi la nivelul corespun-
zător taxei pentru suprafaţa structurii de 
vânzare înscrisă în autorizaţie la data de 
31 decembrie 2013.

11. Taxa pentru viză anuală nu se per-
cepe, în cazul autorizaţiilor privind des-
făşurarea activităţii economice, pentru 
care s-a solicitat, până la data de 31 de-
cembrie 2013, suspendarea activităţii de 
alimentaţie publică pe întregul an cale-
daristic sau anularea acesteia. În situaţia 
în care se solicită anularea autorizaţiei 
ulterior datei de 31 decembrie 2013, nu 
se percepe taxa de viză, dacă solicitan-
tul prezintă documente doveditoare din 
care să rezulte că activitatea unităţii res-
pective a încetat anterior datei de 31 de-
cembrie 2013.

12. Funcţionarea fără autorizaţie eli-
berată de Primarul Municipiul Focşani 
sau fără viza anuală a acesteia, a oricărui 
exerciţiu comercial a cărui activitate se 
desfăşoară potrivit Clasificării activităţi-
lor din economia naţională – CAEN, ac-
tualizate potrivit Ordinului nr.337/2007 
al preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică, în clasa – 5610 restaurante şi în 
clasa – 5630 baruri şi alte activităţi de ser-
vire a băuturilor , constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă, în confor-
mitate cu prevederile legale în vigoare.

(8) Taxa pentru serviciile de reclamă 
şi publicitate se calculează prin aplica-
rea unei cote cuprinsă între 1% şi 3%, la 
valoarea serviciilor de reclamă şi publici-
tate realizate pe bază de contracte, potri-
vit art 270 alin (4) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
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completările ulterioare, care pentru Mu-
nicipiul Focşani se stabileşte la 3% şi se 
aplică la valoarea din contract, exclusiv 
taxa pe valoarea adaugată;

1. Orice persoană, care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în Ro-
mânia în baza unui contract sau a unui 
alt fel de înţelegere încheiată cu altă per-
soană, datorează plata taxei prevăzute în 
prezentul articol, cu excepţia serviciilor 
de reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloacele de informare în masă scrise şi 
audiovizuale.

2. Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate, se plăteşte la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza 
căreia persoana prestează serviciile de 
reclamă şi publicitate.

4. Valoarea serviciilor de reclamă şi 
publicitate cuprinde orice plată obţinu-
tă sau care urmează a fi obţinută pentru 
serviciile de reclamă şi publicitate, cu ex-
cepţia taxei pe valoarea adăugată.

5. Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate se varsă la bugetul local, lu-
nar, până la data de 10 a lunii următoare 
celei în care a intrat în vigoare contractul 
de prestări de servicii de reclamă şi pu-
blicitate.

(9) Taxa pentru afişaj în scop de re-
clamă şi publicitate se calculează anu-
al, prin înmulţirea numărului de metri 
pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a 
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 
publicitate cu suma prevazută la Cap VI, 
art. 271 alin. (2) din anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

1. Orice persoană care utilizează un 
panou, afişaj sau o structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, cu excep-
ţia celei care intră sub incidenţa art. 270, 
datorează plata taxei anuale prevăzute în 
prezentul articol către bugetul local al 
comunei, al oraşului sau al municipiului, 
după caz, în raza căreia/căruia este am-
plasat panoul, afişajul sau structura de 
afişaj respectivă.

2. Taxa pentru afişaj în scop de recla-
mă şi publicitate se recalculează pentru 
a reflecta numărul de luni sau fracţiu-
nea din lună dintr-un an calendaristic în 
care se afişează în scop de reclamă şi pu-
blicitate.

4. Taxa pentru afişajul în scop de re-
clamă şi publicitate se plăteşte anual, în 
două rate egale, până la datele de 31 mar-
tie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru 
afişajul în scop de reclamă şi publicita-
te, datorată aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, 
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte inte-
gral până la primul termen de plată.

5. În situaţia în care afişajul în scop 
de reclamă şi publicitate este amplasat 
în cursul anului, taxa se datorează înce-
pând cu luna următoare celei în care s – 
a eliberat autorizaţia de construire.

6. Taxa datorată se dă la scădere de 
la data de întâi a lunii următoare celei 
în care contribuabiulul a depus cererea 
prin care pe propria răspundere renunţă 
la acestă modalitate de afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate.

7. Contribuabilii care utilizează un pa-

nou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate au obligaţia de a 
depune o declaraţie de impunere la Ser-
viciul de impozite şi taxe locale, până la 
data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în 
termen de 30 de zile de la data eliberării 
autorizaţiei de construcţie, după caz, po-
trivit modelului prevăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

8. Situaţiile pentru care nu se datorea-
ză taxa sunt prevăzute la art.272 din Le-
gea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(10) Impozitul pe spectacole se cal-
culează astfel:

 ▸ pentru manifestările artistice, compe-
tiţii sportive sau orice altă activitate

 ▸ distractivă cu excepţia manifestări-
lor artistice care au loc în videoteci 
şi discoteci prin aplicarea cotei de im-
pozit la suma încasată din vânzarea bi-
letelor de intrare şi a abonamentelor, 
cotă diferenţiată după cum urmează:
a1) în cazul unui spectacol de teatru, 

ca de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau 
altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol 
de circ sau orice competiţie sportivă in-
ternă sau internaţională, cota de impozit 
este egală cu 2%;

a2) în cazul oricărei alte manifestări ar-
tistice decât cele enumerate la lit. a), cota 
de impozit este egală cu 5% .

Suma primită din vânzarea biletelor 
de intrare sau a abonamentelor nu cu-
prinde sumele plătite de organizatorul 
spectacolului în scopuri caritabile, con-
form contractului scris intrat în vigoare 
înaintea vânzării biletelor de intrare sau 
a abonamentelor.

Persoanele care datorează impozitul 
pe spectacole pentru manifestările artis-
tice, competiţii sportive sau orice altă ac-
tivitate distractivă, cu excepţia manifes-
tărilor artistice care au loc în videoteci şi 
discoteci au obligaţia de:

 ▸ a înregistra biletele de intrare şi/sau abo-
namentele la compartimentul de specia-
litate al autorităţii administraţiei publice 
locale care îşi exercită autoritatea asupra 
locului unde are loc spectacolul;

 ▸ a anunţa tarifele pentru spectacol în 
locul unde este programat să aibă loc 
spectacolul, precum şi în orice alt loc 
în care se vând bilete de intrare şi/sau 
abonamente;

 ▸ a preciza tarifele pe biletele de intra-
re şi/sau abonamente şi de a nu încasa 
sume care depăşesc tarifele precizate pe 
biletele de intrare şi/sau abonamente;

 ▸ a emite un bilet de intrare şi/sau abo-
nament pentru toate sumele primite 
de la spectatori;

 ▸ a asigura, la cererea compartimentu-
lui de specialitate al autorităţii admi-
nistraţiei publice locale, documentele 
justificative privind calculul şi plata 
impozitului pe spectacole;

 ▸ a se conforma oricăror altor cerinţe 
privind tipărirea, înregistrarea, aviza-
rea, evidenţa şi inventarul biletelor de 
intrare şi a abonamentelor, care sunt 

precizate în normele elaborate în co-
mun de Ministerul Finanţelor Publi-
ce şi Ministerul Administraţiei şi In-
ternelor, contrasemnate de Ministerul 
Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţion-
ală pentru Sport.
b) în cazul unei manifestări artisti-

ce sau al unei activităţi distractive care 
are loc într-o videotecă sau discotecă, 
impozitul pe spectacole se stabileşte pen-
tru fiecare zi de manifestare artistică sau 
de activitate distractivă, prin înmulţirea 
numărului de metri pătraţi ai suprafeţei 
incintei videotecii sau discotecii cu suma 
prevazută la Cap. VII, art. 275 alin. (2) 
din anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi se ajustează prin 
înmulţirea sumei stabilite cu coeficientul 
de corecţie corespunzător rangului II al 
Municipiului Focşani, care este 4.

1. Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie spor-
tivă sau altă activitate distractivă pe raza 
Municipiului Focsani are obligaţia de a 
plăti impozitul pe spectacole la bugetul 
local al municipiului.

2. Persoanele care datorează impozitul 
pe spectacole au obligaţia de a depune 
o declaraţie la compartimentul de spe-
cialitate al autorităţii administraţiei pu-
blice locale privind spectacolele progra-
mate pe durata unei luni calendaristice. 
Declaraţia se depune până la data de 15, 
inclusiv, a lunii precedente celei în care 
sunt programate spectacolele respective.

3.Impozitul pe spectacole se plăteşte 
lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii 
următoare celei în care a avut loc spec-
tacolul.

4. Persoanele care datorează impozitul 
pe spectacole răspund pentru calculul co-
rect al impozitului, depunerea la timp a 
declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

5. Situaţiile pentru care nu se datorea-
ză taxa sunt prevăzute la art.276 din Le-
gea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(11) Taxa hotelieră se calculea-
ză, potrivit art 279 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, prin 
aplicarea unei cote de 1% la valoarea to-
tală a cazării/tarifului de cazare pentru 
fiecare zi de sejur a turistului.

1. Taxa pentru şederea într-o unitate 
de cazare, denumită în continuare taxa 
hotelieră, se încasează de către persoa-
nele juridice prin intermediul cărora se 
realizează cazarea, o dată cu luarea în 
evidenţă a persoanelor cazate.

2. Unitatea de cazare are obligaţia de 
a vărsa taxa colectată la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza 
căreia este situată aceasta.

3. Taxa hoteliera se determină prin 
aplicarea cotei de 1 % asupra tarifelor 
practicate de către unităţile de cazare 
pentru fiecare persoană, pe toată perioa-
da cazării;

4. Taxa hotelieră se datorează pentru 
întreaga perioadă de şedere.

5. Unităţile de cazare au obligaţia de a 
vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lu-
nar, până la data de 10, inclusiv, a lunii 
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următoare celei în care s-a colectat taxa 
hotelieră de la persoanele care au plătit 
cazarea.

6. Unităţile de cazare au obligaţia de 
a depune lunar o declaraţie la compar-
timentul de specialitate al autorităţii ad-
ministraţiei publice locale, până la data 
stabilită pentru fiecare plată a taxei ho-
teliere, inclusiv.

7. Situaţiile pentru care nu se datorea-
ză taxa sunt prevăzute la art.280 din Le-
gea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(12) Nivelul altor taxe locale repre-
zentând taxe pentru utilizarea tempo-
rară a locurilor publice, pentru deţi-
nerea sau utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor destinate obţinerii de veni-
turi care folosesc infrastructura publi-
că locală , precum şi alte taxe asimilate 
acestora prevăzute la art.283 din Legea 
nr.571/2003, sunt cuprinse la Cap. X, 
art. 283 alin. (1) – (2) din anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotă-
râre. Aceste taxe se calculează şi se înca-
sează potrivit următoarelor proceduri:

A.Taxa pentru utilizarea temporară 
a locurilor publice:

A.1. Taxele pentru utilizarea tempo-
rară a locurilor publice pentru desfa-
cerea de bunuri şi servicii ce fac obiec-
tul comerţului, în standuri situate de-a 
lungul drumurilor publice, pe alei, tro-
tuare şi alte locuri publice, depozitarea 
de materiale, realizarea unor lucrări, 
ocuparea terenurilor cu construcţii pro-
vizorii autorizate, se stabilesc în funcţie 
de suprafaţă, numărul de zile, categoriile 
de bunuri şi servicii oferite ;

1. Taxa se stabileşte în lei/mp/zi şi se 
plăteşte anticipat punerii la dispoziţie a 
bunului imobil aparţinând domeniului 
public şi privat al municipiului.

2. În cazul depozitării de materiale, re-
alizării de lucrări, taxa se achită la data 
obţinerii autorizaţiei de la serviciul ur-
banism.

3. Pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfacere a unei suprafeţe aparţinând 
domeniului public al municipiului se va 
plăti o taxă de garanţie calculată pe baza 
planului de situaţie din proiect, garanţie 
care se restituie după refacerea în starea 
iniţială a suprafeţei afectate de săpături.

4. Pentru utilizarea locurilor publice 
ocazionate de expoziţii, târguri etc. în 
care Consiliul Local şi Primăria Munici-
piului Focşani este parte organizatoare, 
nu se percep taxe.

5. Taxa pentru utilizarea temporară 
a locurilor publice în vederea realizării 
unor lucrări nu se aplică pentru lucrări-
le realizate de către serviciile publice de 
sub autoritatea Consiliului Local al Mu-
nicipiului Focşani.

A.2. Taxele pentru utilizarea tempo-
rară a păşunii (taxa de păşunat şi taxa 
de gloabă) se datorează de către cres-
cătorii de animale care au în folosinţă o 
suprafaţă de teren destinată păşunatului 
aparţinând domeniului public al muni-
cipiului, pentru care plăteşte impozit pe 
teren, conform prevederilor Codului fis-
cal, şi se stabilesc îin funcţie de categoria 
de animale şi de numărul acestora.

1. Taxa de păşunat se stabileşte în lei/
cap de animal/an şi se plăteşte în două 
tranşe egale, 50% la încheierea contrac-
tului şi 50% până la data de 31 iulie a 
anului curent.

2. Taxa de gloabă se percepe persoane-
lor care utilizeaza păşunea fără contract, 
în mod dezorganizat, şi se stabileşte în 
baza notei de constatare încheiate de către 
serviciul de specialitate, în funcţie de ca-
tegoria de animale ţi de numărul acestora.

3. Termenul de plată a taxei de gloabă 
se stabileşte în funcţie de data comuni-
cării acesteia, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă 
în intervalul 1 – 15 din lună, termenul 
de plată este până la data de 5 a lunii ur-
mătoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă 

în intervalul 16 – 31 din lună, termenul 
de plată este până la data de 20 a lunii 
următoare.

A.3. Taxa de parcare
1. Pentru parcările publice cu plată 

se stabileste în lei/ora sau fracţiune de 
oră/vehicul, în cazul parcărilor ocazio-
nale, şi se achită anticipat prin elibera-
rea unui tichet (bilet) valoric, la persoa-
na autorizată sau la automatul parcării, 
sau eliberarea unui abonament lunar, 
trimestrial sau anual.

2. Pentru parcările de reşedinţă cu 
plată, taxa se stabileşte în lei/lună/loc de 
parcare sau fracţiune de lună/vehicul şi 
se plăteşte anticipat.

În situaţia în care numărul de solicitări 
depăşeşte numărul de locuri de parcare 
sau în situaţia în care unul sau mai mul-
te locuri de parcare sunt solicitate expres 
de mai mulţi locatari, cf HCL 95/2006 
se organizează licitaţie, preţul minim de 
pornire la licitatie fiind de 20 lei/lună/
loc de parcare.

3. Pentru parcările închiriate unită-
ţilor de interes public, cu plată, taxa se 
stabileşte în lei/lună/loc de parcare sau 
fracţiune de lună/vehicul şi se plăteşte 
anticipat.

A.4. Taxă utilizare canalizaţie reţea 
comunicaţii se aplică tuturor persoane-
lor juridice autorizate care solicită utili-
zarea canalizaţiei aflate în proprietatea 
municipiului Focşani pentru instalarea 
propriilor reţele ( reţele de cablu TV, te-
lefonie, internet, etc.).

Taxa se achită lunar anticipat. Taxa se 
calculează prin înmulţirea numărului de 
metri liniari ai reţelei de cablu cu valoa-
rea taxei pe metru liniar/lună.

B. Taxa pentru deţinerea sau utiliza-
rea echipamentelor şi utilajelor desti-
nate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală se dato-
rează pe întregul an şi se achită până la 
31 martie 2014 pentru echipamentele şi 
utilajele existente în patrimoniul persoa-
nelor fizice şi juridice la data de 1 ianu-
arie 2014.

Pentru echipamentele şi utilajele do-
bândite după 1 ianuarie, taxele locale se 
datorează începând cu data de întâi a lu-
nii următoare celei în care s-a dobândit 
echipamentul sau utilajul, proporţional 
cu perioada ramasă până la finele anului 
fiscal respectiv şi se achită în cel mult 30 
de zile calendaristice de la data dobân-
dirii.

Pentru echipamentele şi utilajele în-
străinate ori scoase din funcţiune, taxe-
le locale aferente se dau la scădere înce-
pând cu data de întâi a lunii următoare 
celei în care s-a produs aceasta situaţie, 
proporţional cu perioada rămasă până la 
sfârşitul anului fiscal respectiv.

Declaraţia de impunere, conform mo-
delului prezentat în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, 
se depune anual până pe data de 31 ia-
nuarie 2014 şi în termen de 30 de zile de 
la data dobândirii sau producerii de mo-
dificări.

Vehiculele care nu se supun înmatri-
culării se înregistrează potrivit preve-
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derilor legale în vigoare la serviciul de 
specialitate al Primăriei Municipiului 
Focşani, plătindu-se anticipat o taxă de 
înregistrare de 20 lei/vehicul, prevăzută 
la art.283 din Legea nr.571/2003, cuprin-
să la Cap. X, art. 283 alin. (2) din anexa 
nr.1 care face parte integrantă din pre-
zenta hotarare şi o taxă anuală pentru 
deţinerea lor după cum urmează:

 ▸ pentru mopede taxa va fi calculată în 
funcţie de capacitatea cilindrică la fel 
ca impozitul asupra mijloacelor de 
transport aferent motoscuterelor, mo-
tociletelor;

 ▸ pentru celelalte categorii, taxa este de 
40 lei/vehicul/an, prevăzută la art.283 
din Legea nr.571/2003, cuprinsă la 
Cap. X, art. 283 alin. (2) din anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
C. Alte taxe locale
C.1. Taxe stabilite de Serviciul Impozi-

te si Taxe Locale
Se datoreaza taxa pentru eliberarea, de 

către Serviciul Impozite si Taxe Locale, 
in aceeasi zi cu depunerea cererii, a ur-
mătoarelor documente:

 ▸ certificatul de atestare fiscală pentru 
persoane fizice şi juridice;

 ▸ viza fisa inmatriculare/radiere auto 
pentru persoane fizice şi juridice ;

 ▸ radiere sechestru/ridicare poprire 
pentru persoane fizice şi juridice.
Potrivit art. 113 din Ordonanta Gu-

vernului nr. 92/2003 certificatul de ate-
stare fiscală se emite în termen de cel 
mult două zile lucrătoare de la data so-
licitării.

Se datorează taxa pentru comunicarea 
la cererea terţelor persoane fizice si ju-
ridice, a datelor privind patrimoniul şi/
sau obligaţiile de plată ale contribuabili-
lor înregistraţi în evidenţele fiscale.

Taxa se stabileşte în cuantum de 30 lei 
pentru fiecare contribuabil pentru care 
se solicită informaţii.

Informaţiile cu caracter fiscal se co-
munică în condiţiile O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală re-
publicată. Taxa nu se datorează de către 
instituţiile publice sau in cazurile in care 
prin lege se prevede in mos expres ex-
ceptarea de la plata acestora.

Taxa se achită anticipat, odată cu de-
punerea cererii .

C.2. Taxele aferente activităţilor şi 
serviciilor desfăşurate în cimitire şi al-
tor servicii de specialitate sunt stabilite 
în sume fixe şi se plătesc anticipat prin 
eliberarea unei chitanţe.

C.3.Taxa pentru eliberarea unei au-
torizaţii pentru desfăşurarea unei acti-
vităţi economice persoanelor juridice, 
inclusiv viza anuală, autorizaţiilor de 
transport pentru serviciile de trans-
port public local persoanelor fizice 

autorizate, întreprinderi familiale şi 
individuale precum şi persoanelor ju-
ridice sunt stabilite în sumă fixă pe an şi 
se plătesc anticipat prin eliberarea unei 
chitanţe sau prin virament.

Pentru efectuarea de modificări/com-
pletări în autorizaţie, la cererea titularu-
lui precum şi pentru eliberarea la cerere 
a unei copii legalizate în locul autoriza-
ţiei pierdute, sustrase, distruse sau dete-
riorate, cu specificaţia ”conform cu ori-
ginalul" consemnata de către serviciul 
de specialitate din cadrul primăriei, taxa 
este de 10% din taxa stabilită pentru eli-
berarea autorizaţiei.

C.4. Taxa pentru eliberarea acordu-
lui de funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţii de comerţ, prestări servicii 
şi transport este stabilit în sumă fixă şi 
se plăteşte anticipat prin eliberarea unei 
chitanţe sau prin virament.

C.5. Taxa de pornire la licitaţie pen-
tru închirierea de bunuri imobile aflate 
în incinta unităţilor subordonate Con-
siliului Local, reprezintă limita minimă 
a chiriei şi este stabilită în sumă fixă, în 
lei/mp/lună, în funcţie de zonă, catego-
ria de activităţii şi natura persoanei fizice 
sau juridice care solicită închirierea.

(13) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către 
primari şi persoane împuternicite din 
cadrul compartimentelor de specialita-
te ale autorităţii administraţiei publice 
locale şi sunt stabilite la Cap. XIII, art. 
294 alin. (3), (4) şi (6) din anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotă-
râre.

Contravenţiilor li se aplică dispoziţi-
ile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţii-
lor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, inclusiv posi-
bilitatea achitării, pe loc sau în termen 
de cel mult 48 de ore de la data înche-
ierii procesului-verbal ori, după caz, de 
la data comunicării acestuia, a jumătate 
din minimul amenzii.

(14) Taxele extrajudiciare de tim-
bru prevăzute de Legea nr.117/1999, 
cu modificările şi completările ulterioa-
re, exclusiv contravaloarea cheltuielilor 
efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale 
constituie venit la bugetul local li sunt 
prevăzute la punctul II din anexa nr.1 
care face parte inetegrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2 Impozitele şi taxele loca-
le pe anul 2014, stabilite în baza HGR 
nr.956/2009, conform prevederilor 
art.287 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile şi comple-
tările ulterioare, nu se majorează, în con-
diţiile în care nu vor apărea modificări 
ale nivelurilor acestora stabilite prin or-

donanţe sau hotărâri de guvern.
Art. 3 Bonificaţia, prevazută la artico-

lele 255 alin (2), 260 alin (2), 265 alin (2) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fis-
cal, cu modificările şi completările ulte-
rioare, se stabileşte astfel:

 ▸ 10 %, pentru plata cu anticipaţie, până 
la data de 31 martie inclusiv, a anului 
fiscal, a impozitului pe clădiri, impo-
zitului pe teren şi impozitului asupra 
mijloacelor de transport datorat pentru 
întregul an, de către persoanele fizice;

 ▸ 5 % pentru plata cu anticipaţie, până 
la data de 31 martie inclusiv, a anului 
fiscal, a impozitului pe clădiri, impo-
zitului pe teren şi impozitului asupra 
mijloacelor de transport datorat pen-
tru întregul an, de către persoanele ju-
ridice;
Art. 4 Pentru determinarea impozitu-

lui pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire în cazul per-
soanelor fizice, precum şi a impozitului 
pe teren, pentru anul 2014, se menţine 
delimitarea zonelor situate în extravila-
nul localităţii aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Foc-
şani nr. 113/27.05.2003, iar pentru zone-
le situate în intravilan se aplică Hotărâ-
rea Consiliului Local nr.168/325/2008.

Art. 5 Lista actelor normative, inclusiv 
hotărârile Consiliului Local, prin care 
sunt instituite impozitele şi taxele locale, 
pe o perioada de 5 ani anteriori anului 
fiscal curent, este prevazută în anexa nr. 
4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 6 Lista cuprinzând actele norma-
tive, inclusiv hotărârile consiliului local 
în temeiul cărora s-au acordat facilităţi 
fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori 
anului fiscal curent, este prevăzută în 
anexa nr.5 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri se 
aplică începând cu 01.01.2014. Cu ace-
eaşi dată îşi încetează aplicabilitatea HCL 
nr.133/29 mai 2012 modificată şi com-
pletată prin HCL nr. 1 / 11 ianuarie 2013.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comuni-
cată de către Direcţia administraţie pu-
blică locală, compartimentelor, servicii-
lor şi Primarului Municipiului Focşani, 
conform legii, care va asigura executarea 
acesteia prin Direcţia Economică, Ser-
viciul impozite şi taxe locale, Serviciul 
urbanism, Serviciul investiţii, adminis-
trarea fondului locativ, Compartimentul 
autorizare agenţi economici, Compar-
timentul transport public local de călă-
tori, Biroul agricultură, cadastru, Servi-
ciul juridic, administrarea domeniului 
public şi privat, Serviciul Public Comu-
nitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi 
Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 
Focşani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Horhocea Dragoş      CONTRASEMNEAZĂ:
        SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI,
        Corhană Eduard Marian

Municipiul Focsani, 19 decembrie 2013
Nr. 374
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Municipiul Focşani  
continuă „lupta” pentru  

Oraşul Reciclării 2014
Eco-Rom Ambalaje, compania de-

ţinătoare a licenţei “Punctul Verde” 
în România şi cea mai importantă 

organizaţie de preluare de la agenţii eco-
nomici a obligaţiei de reciclare şi valori-
ficare a deşeurilor de ambalaje, a lansat, 
sub patronajul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, cea de-a doua 
ediție a competiției ”oraşul Reciclării” 
adresată primăriilor de municipiu.

„Bătălia” reciclării are loc în perioada 
1 ianuarie – 30 iunie 2014, iar primă-
riile înscrise se vor lupta pe mai multe 
„fronturi”: cel al calității serviciilor de 
colectare separată a deşeurilor de am-
balaje, al celor mai bune „muniții” de 
conştientizare şi mobilizare a populați-
ei pentru a separa deşeurile şi, în final, 
al celor mai mari cantități de deşeuri de 
ambalaje colectate.

,,Continuăm şi anul acesta bătălia 
simbolică între primării pentru titlul de 
<Oraşul Reciclării 2014> cu şi mai mul-
te municipii înrolate în această luptă co-
mună în vederea dezvoltării sistemului de 
colectare separată. Chiar dacă România a 
atins, prin aportul substanțial al produ-
cătorilor de bunuri ambalate, obiectivul 
prevăzut de legislația europeană de re-
ciclare a 60% din deşeurile de ambalaje 
puse pe piață, în practică, la nivel opera-
țional, sistemele locale de gestiune a deşe-
urilor încă sunt în construcție. Eco-Rom 
Ambalaje investeşte anual 35% din apor-
tul membrilor săi în parteneriatul cu au-
toritățile locale, iar rezultatul este unul 
important – peste 450 de acorduri înche-
iate cu autorități admnistrative şi un nivel 
de participare al populației cu 40% mai 
mare față de acum 4-5 ani. Mulțumim 
celor care ni s-au alăturat programului 
<Oraşul Reciclării> şi le dorim ca princi-
pale arme şi muniții folosite în luptă să fie 
aceleaşi pe care şi noi le folosim, respectiv: 
eficiența, performanța şi transparența.” a 
declarat Sorin Cristian Popescu, Direc-
tor General Eco-Rom Ambalaje.

La prima ediție a competiției, oraşul 
Focşani a câştigat premiul de excelență 
la categoria „Armament de calitate”, fi-
ind printre municipalitățile care au ob-
ținut cel mai mare punctaj la evaluarea 
calitativă a punctelor de colectare se-
parată. După această reuşită, oraşul a 
răspuns pozitiv şi celei de-a doua che-
mări la luptă, alături de alte 31 de mu-
nicipalități în care Eco-Rom Ambalaje 
susţine dezvoltarea serviciilor de colec-
tare separată: Arad, Bacău, Braşov, Bu-
cureşti-Sectoarele 3 şi 6, Cluj-Napoca, 
Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, 
Iaşi, Mediaş, Roman, Satu Mare, Sfântu 
Gheorghe, Slobozia, Târgu Jiu, Tulcea, 
Zalău, Bârlad, Brăila, Călăraşi, Constan-

ța, Galaţi, Miercurea Ciuc, Odorheiu 
Secuiesc, Oradea, Ploieşti, Slatina, Su-
ceava, Târgu Secuiesc, Vaslui.

,,Obiectivul de reciclare, până în 
2020, a 50% din deşeurile menajere 
este extrem de ambițios şi nu trebuie 
perceput doar ca o obligație impusă 
României de Uniunea Europeană, ci 
reprezintă un baromentru al nivelu-
lui de curațenie şi al calității mediului 
dar şi al plus valorii create la nivelul 
locurilor de muncă şi oportunităților 
economice din gestiunea deşeurilor 
şi reciclării. Obligațiile ce derivă din 
aceste obiective revin autorităților 
locale şi tuturor generatorilor de de-
şeuri, inclusiv populației. De aceea, 
rolul primarilor este să transmită co-
munităților pe care le conduc că pro-
tejarea mediului nu este o opțiune, 
ci un principiu de viață. Proiectul 
“Oraşul Reciclării” este o formă cre-
ativă de a-i susține în această direc-
ție şi invit toate primăriile să lupte 
pentru oraşul lor şi pentru un viitor 
sustenabil, în care toate deşeurile 
generate ajung la reciclare şi nu la depozi-
tare.” a declarat Rovana Plumb, Ministrul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice.

La finalul celor 6 luni, câştigătorul va 
obține titlul de ,,oraşul Reciclării” şi 
marele premiu: o zonă eco wi-fi, un spa-
țiu inedit de relaxare, 100% eco şi cu ac-
ces liber la internet în valoare de 12.000 
euro.

,,Deşeurile şi gestiunea lor sunt o prio-
ritate dar şi o provocare, obligația redu-
cerii cu 15% a deşeurilor depozitate fiind 
o misiune dificilă a autorităților locale, 
dar nu imposibilă. Eficiența în domeniul 
serviciilor publice nu poate exista decât 
prin implicare, obiective comune şi stra-
tegii pe termen lung. Iar rolul nostru, al 
primarilor, este să acționăm în această 
direcție, urmărind, desigur, interesul co-
munității pe care o conducem. De aceea, 
felicit inițiativa Eco-Rom Ambalaje de a 
continua acest proiect de succes şi a sus-
ține implicarea primăriilor participante 
într-o competiție în care câştigătorii sunt, 
de fapt, cetățenii.” a declarat Tudor Pen-
diuc, Preşedintele Asociației Municipii-
lor din România.

Cele 32 de municipalități înscrise în 
competiție însumează peste 4 milioa-
ne de locuitori din totalul de 9 milioa-
ne care au acces la sistemul de colecta-
re separată a deşeurilor de ambalaje cu 
sprijinul Eco-Rom Ambalaje. Organiza-
ția a demarat primele proiecte pilot de 
colectare separată a deşeurilor de amba-
laje, în parteneriat cu autoritatea locală 
şi operatorii de salubritate desemnați, în 
anul 2005. În timp, a dezvoltat un model 

de parteneri-
at care condus la dezvoltarea serviciilor 
publice de profil în peste 450 localități. 
Investițiile cumulate, constând în in-
frastructură de colectare separată pusă 
la dispoziția populației (containere colo-
rate şi saci pentru fiecare tip de material: 
hârtie, sticlă, plastic şi metal), se ridicau 
la 22 milioane lei la finalul anului 2012.

În prezent, 272 de containere destina-
te colectării separate a deşeurilor de am-
balaje sunt puse la dispoziția populației 
Municipiului Focşani printr-un partene-
riat între Eco-Rom Ambalaje, Primăria 
Municipiului Focşani şi societatea de sa-
lubritate S.C. CUP SALUBRITATE SRL.

Competiția „Oraşul Reciclării” este re-
alizată în colaborare cu Asociația Mu-
nicipiilor din România şi cu Institutul 
pentru Politici Publice şi promovată de 
Administrație.ro şi Domnuleprimar.ro.

Mai multe detalii despre ediția a doua 
a competiției „Oraşul Reciclării” şi infor-
maţii despre colectarea separată a deşe-
urilor de ambalaje pot fi aflate accesând 
site-ul www.ColecteazaSelectiv.ro. ■

Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm contactaţi:

IMAGE PR – Ruxandra Popescu;
Telefon: +4.021.224.67.34/36; 

0742.011.292;
E-mail: ruxandra.popescu@imagepr.ro

Primăria Municipiului Focşani –  
Serviciul Comunicare

Marian Mihu – purtător de cuvânt
Telefon: 0237.239.590

E-mail: comunicare@focsani.info
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Cum s-a scris, acum 70 de ani, 
Monografia judeţului Putna

Cu puţin timp în urmă (2012), un 
fost prefect încerca să strângă un 
grup de profesori vrânceni şi părea 

dornic să repete ceea ce acum 70 de ani, 
un alt prefect a reuşit să realizeze în scur-
tă vreme, pe timp de război şi într-un ju-
deţ cu mulţi fii pe frontul de răsărit. Pre-
fectul de la 1943 se numea Panaite N. 
Pavlu şi pentru că a ştiut să iniţieze şi 
să adune în jurul proiectului cei mai ta-
lentaţi intelectuali ai momentului şi mai 
ales pentru că a susţinut şi condus misiu-
nea până la capăt, merită să-i aducem azi 
un modest omagiu, parte realizat, dato-
rită iniţiativei profesorului Costică Nea-
gu, prin reeditarea, în viitorul apropiat, 
a Monografiei căreia prefectul i-a fost 
părinte şi parte prin întocmirea, în rân-
durile ce urmează, a unei scurte fişe bi-
ografice atât pentru fostul prefect, cât şi 
pentru ceilalţi coautori, fişă care, din pă-
cate, lipseşte în alte lucrări dedicate per-
sonalităţilor din această zonă geografică, 
ce azi se numeşte Vrancea dar în trecut 
cuprindea, parţial, judeţele Putna, Râm-
nicu Sărat, Tecuci şi chiar Tutova.

Panaite N. Pavlu s-a născut pe 30 
decembrie 1881 în comuna Pângăraţi, 
judeţul Neamţ, s-a căsătorit la 18 au-
gust 1907 cu Lucreţia Covrig, iar copii 
au avut patru: Coralia, Florin, Traian şi 
Neculai. În anul 1903 a absolvit Şcoala 
Militară de Ofiţeri Activi – Cavalerie şi 
Infanterie, iar în anul 1908 şi-a dat exa-
menul de capacitate pentru funcţia de 
administrator de plasă (un fel de subpre-

fect). A fost decorat de-a lungul timpului 
cu Steaua României, Coroana României, 
Avântul Ţării, Bărbăţie şi Credinţă, Co-
memorativa Regele Carol I, Comemora-
tiva 1916-1918 etc.

La 14 august 1942, prin Decretul nr. 

2388 a fost numit în funcţia de prefect, 
fără gradaţie, la judeţul Putna, în locul 
colonelului Papadopol Mihail, acesta fi-
ind solicitat de Ministerul Apărării Na-
ţionale. Până în anul 1944, când a fost 
eliberat din funcţie, găsim prin hârtiile 
vremii câteva caracterizări ale acestui 
funcţionar, dintre care menţionăm câte-
va – //Sănătos şi rezistent, posedă cunoş-
tinţe profesionale foarte temeinice şi are 
multă experienţă în administraţie, foar-
te corect în serviciu, inte-
ligent şi cu mult bun simţ, 
punctual şi foarte bun gos-
podar şi, mai presus de 
toate, corect şi demn//.

Aşa se înfăţişa Panai-
te Pavlu contemporani-
lor, iar la aceste însuşiri 
s-a adăugat şi coordona-
rea realizării primei şi ce-
lei mai oneste monogra-
fii a regiunii Putna, parte 
majoră a actualului judeţ 
Vrancea.

Autorul capitolelor // 
Putna pitorească, legen-
dară şi a vechilor amintiri 
// şi //Drumurile//, I. M. 
Dimitrescu, a venit pe lume în Focşani 
la data de 5 martie 1883, pe strada Mare, 
fiind fiul lui Mihai Dimitrescu şi a Nata-
liei Dimitrescu. La Liceul Unirea, Dimi-
trescu a intrat pe la 1895, în prima clasă 
de Gimnaziu. După liceu a satisfăcut le-
gea recrutării, fiind înscris în controale-

le Cercului Militar la matricola nr. 125 
din 1904, unde figurează cu următoarele 
mutaţii: participare la războiul Balcanic, 
fiind mobilizat prin Ordinul de zi nr. 3 
la data de 23 iunie 1913, iar pe 15 au-
gust 1913 a fost demobilizat prin Ordi-

nul de zi nr 45. A participat şi la primul 
război mondial, fiind mobilizat la 15 au-
gust 1916, cu Ordinul de zi nr 10. Din 1 
aprilie 1917 a urmat Şcoala Pregătitoare 
a Ofiţerilor de Rezervă. Pe 25 mai 1918 a 
fost demobilizat cu ordinul de zi 553. A 
capătat drepturi civile şi politice integra-
le în anul 1906, fiind înscris în acest an 
în listele electorale ale oraşului Focşani, 
la colegiile II Adunare şi II oraş, cu vot 
direct. A predat între anii 1906 – 1908, 

la Şcolile Primare din Vizantea, Găuri 
şi Colacu. Din martie 1908 şi-a început 
cariera în administraţie fiind numit în 
Cancelaria Prefecturii judeţului Putna 
în locul unui anume I. Marinescu, des-
tituit. Urmează promovări numeroase, 
mai ales după încheierea primului răz-
boi, în anul 1919 fiind numit şef de birou 
în cancelaria prefecturii şi din 1924 şef 
birou principal. În 1929 a absolvit com-
plet cursurile Şcoalei Superioare de Şti-
inţe de Stat din Bucureşti, cu teza de li-
cenţă intitulată „Descreşterea Populaţiei 
Româneşti în oraşele Moldovei”. Pe 8 au-
gust 1930 este numit provizoriu secretar 
general al judeţului. Au urmat ocuparea 
funcţiei de director de prefectură, iar din 
1935 a devenit prim pretor al subpre-
fecturii Bilieşti. Pe 31 decembrie 1937 
a ocupat cea mai înaltă funcţie din ca-
riera sa, fiind numit subprefect în locul 
lui Ioan Ispir, aflat în concediu. Este pus 
în retragere la pensie, după cererea de-
pusă la sediul administrativ al Tinutului 
Dunărea de Jos, în sarcina rezidentului 
regal C. C. Giurescu care, luând în sea-
mă legea privitoare la pensionarea celor 
care au luat parte la Războiul pentru în-
tregirea neamului, a emis decizia nr 593 
din1939 , prin care i s-a permis ieşirea 
din serviciu. Pe 10 iunie 1939 reziden-
tul regal Constantin C. Giurescu a co-
municat Prefecturii Putna că s-a primit 
la această Rezidenţă demisia d-lui I. M. 
Dimitrescu şi, prin deciziunea pomenită 
mai sus, a fost pus în retragere, prin ce-
rere, la vârsta de 56 de ani. A decedat în 
anul 1971 la Focşani.
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Cooperatistul Neculai Jecheanu, pe 
când oferea informaţii preţioase pentru 
întocmirea Monografiei Judeţului Put-
na, nici nu bănuia ce lovituri cumplite 
îi va oferi destinul mai târziu. Din Fişa 
Matricolă penală a sa, aflăm că s-a năs-
cut în anul 1891 la Vrâncioaia, fiind fiul 
lui Ştefan şi Ana. A decedat în comuna 
Făurei, azi Garoafa. A absolvit Şcoala In-
ferioară de Agricultură. A fost căsătorit 
cu Safta Istrate, cu care a avut doi baieţi. 
A fost simpatizant şi membru al Parti-
dului Ţărănist. A fost arestat pe 27 au-
gust 1957 şi depus la penitenciar pe 22 
octombrie 1957, fiind condamnat de Tri-
bunalul Militar Constanţa pentru unelti-
re împotriva regimului, cu hotărârea nr. 
525 /1957. Pedeapsa a constat în 9 ani 
de închisoare, dar a fost graţiat în anul 

1963. Moare la scurt timp după elibera-
re şi este adus şi înmormântat în curtea 
bisericii din Vrâncioaia, lângă monu-
mentul eroilor. Meritele sale nu au fost 
puţine. Ajungând senator, a ajutat atât 
Vrâncioaia cât şi comunele din jur. A 
reuşit, făcând rost de bani, să cumpere 
pământ mai roditor, să împropietărească 
sătenii şi să înfiinţeze satul Putna Seacă, 
aproape de Focşani. A plătit, asemeni al-
tor fruntaşi ţărănişti, Coposu, Diacones-
cu, C.T.Dumitrescu şi alţii, cu ani grei de 
închisoare şi surghiun pentru crezul lui 
politic. Deşi a rulat mari sume de bani a 
trăit modest, asemeni consătenilor lui şi 
a murit sărac.

Preotul honoriu Filimon, autorul ca-
pitolului// Biserici, Mănăstiri şi Culte // 
s-a născut în anul 1901 într-o familie de 
credincioşi ortodocşi din Blăgeştii Bu-
zăului. A urmat Seminarul Teologic "Sf. 
Gheorghe" din Roman, apoi, între 1923-
1927, cursurile Facultăţii de Teologie din 
Chişinău. În 1924 a fost hirotonit preot 
pe seama Bisericii "Săpunari" din Foc-
şani, unde a depus o rodnică activitate 
pastoral-misionară. A fost protopop al 
oraşului Focşani, iar între 1938 şi 1944 
a condus revista "Oastea creştină". Pen-
tru activitatea sa "antimuncitorească" de 

până la instalarea comunismului, la 16 
iulie 1949, părintele Filimon a fost ares-
tat. Un an mai târziu a fost condamnat 
de Tribunalul Militar Galaţi la 7 ani de 
muncă silnică. A fost purtat prin temni-
ţele de la Focşani, Galaţi, Canal şi Gher-
la. După eliberarea din 1956 şi până în 
1962 a slujit la Parohia vrânceană Mo-
viliţa. Ulterior, a mai slujit timp de trei 
ani la Biserica "Donie" din Focşaniul său 
drag. Pentru calităţile sale duhovniceşti 
deosebite, părintele Filimon a fost res-
pectat şi pomenit de credincioşii vrân-
ceni. În 1982, a trecut la cele veşnice.

Doi profesori de ispravă de la Liceul 
Unirea care nu au zis nu când li s-a cerut 
ajutorul au fost următorii Ghiţă Chiriac 
şi Diaconescu Costache. Ghiţă Chiriac 
s-a născut în 1905 la Râmniceni, în fostul 

judeţ Râmnicu Sărat. A terminat stagiul 
militar în 1927, în cadrul Regimentului 
38 Infanterie Putna şi a absolvit Faculta-
tea de Litere Bucu-
reşti, finalizată cu 
Diploma de Licen-
ţă nr. 23020/1934. 
A predat iniţial 
în Sighet Mara-
mureş, apoi ajunge 
profesor la Şcoala 
Normală Focşani 
şi din 1939 este 
transferat la Liceul 
de Băieţi Unirea, 
de unde s-a pensi-
onat.

Celălalt profe-
sor, Diaconescu Costache, s-a născut în 
comuna Boloteşti şi s-a căsătorit în anul 
1940 cu Alexandrina Popa, cu care a avut 
o fiică, Emilia, născută în anul 1941. Au 
locuit în Focşani, pe str. Duiliu Zamfi-
rescu nr 23. Era licenţiat în matematică, 
diplomă obţinută în anul 1925. S-a căsă-
torit în anul 1946, a doua oară, cu Ve-
ra-Violetta Papilion, cu care s-a mutat pe 
strada Maior Sava, la nr. 18. Prin Înaltul 
Decret al Înaltei Regenţe nr 4053 din 10 
decembrie 1929, a fost numit profesor cu 

titlu definitiv la Liceul de Băieţi Unirea, 
pentru specialitatea matematică.

Un alt colaborator al Monografiei Put-
na a fost D. Popa, născut la 27 septem-
brie 1907 şi căsătorit cu Adelaida, cu 
care a avut doi copii. A absolvit bacala-
ureatul în 1927, licenţa în litere în 1931. 
Soţia sa, Adelaida sau Adela, se numea 
de domnişoară Luzis şi cu ea profesorul 
s-a căsătorit în anul 1932. Primul copil, 
Maria, s-a născut în anul 1938. Prin În-
altul Decret Regal , nr. 823 din 6 martie 
1941 a fost numit profesor cu titlu defi-
nitiv în învăţământul secundar al băieţi-
lor din Focşani, pentru specialităţile ge-
ografie şi istorie.

Urmează Ion I. Diaconu, născut în 
Spineşti la 24 septembrie 190 , căsătorit 
în anul 1943 cu Maria olărescu, direc-
toarea Aşezământului de Fete Focşani, 
şi aceasta o colaboratoare a Monografiei 
judeţului. Au avut împreună un copil , o 
fată, pe Paula Ortansa , născută în anul 
1944. I. Diaconu a absolvit Liceul Unirea 
în anul 1923 şi a devenit licenţiat în lite-
re, la Bucureşti, în anul 1926. Prin Înalt 
Decret Regal nr. 1698/1933 a fost numit 
profesor definitiv la Liceul Unirea, pentru 
specialităţile limba română şi franceza.

Ştefan Baicu s-a născut în anul 1897, 
fiind fiul lui Ilie şi al Mariei. A venit pe 
lume în comuna Călăraşii Vechi, jude-
ţul Ialomiţa. S-a căsătorit în anul 1919 cu 
Elena Răducan Popescu. Tiberiu, fiul, s–a 
născut în 1923 în comuna Dichiseni –Ia-
lomiţa. Al doilea copil s-a născut în 1928, 
la Bucureşti. Baicu Ştefan a funcţionat la 
Liceul Unirea la catedra de geografie, fi-
ind transferat de la Liceul Comercial de 
Băieţi Focşani, cu Ordinul Ministerului 
Învăţământului din 1939. La Liceul Co-
mercial din Focşani fusese numit prin 
Înaltul Decret Regal din anul 1934.

Inimosul Petre A. Iosif s-a născut în 
anul 1897 în satul Zapodia –Nisporeşti, 
comuna Boteşti, judeţul Neamţ. În 1920 
a absolvit Şcoala de Ofiţeri de Rezervă 

din Bucureşti. În perioada 1920-1931, 
timp de 11 ani, a funcţionat la Şcoa-
la Primară de Băieţi din comuna Hălă-
uceşti, judeţ Iaşi. La 1 septembrie 1931 
s-a transferat, la cerere, la Şcoala de Bă-
ieţi nr. 3 din Focşani, unde, până în anul 
1943, a funcţionat fără întrerupere, ca 
institutor, timp de 5 ani, fiind şi direc-
tor al acestei şcoli. La 1 septembrie 1943 
a fost detaşat cu serviciul la Bucureşti, 
la Ministerul Învăţământului – Direcţia 
Sanitară. În martie 1945 a fost avansat , 
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prin Decret Regal, inspector şcolar gene-
ral primar în cadrul Ministerului Educa-
ţiei Naţionale. A fost căsătorit cu Elena P. 
Iosif, cu care a avut trei copii.

Statisticianul judeţului, a cărui viaţă 
oferă unele indicii despre perioada apro-
ximativă a întocmirii Monografiei jude-
ţului Putna, Alexandru V. Nicolau, s-a 
născut în anul 1911 la Focşani. A urmat 
cursurile Scolii Comerciale din Focşani, 
pe care a absolvit-o ca şef de promoţie. Pe 
8 august 1936, fiind absolvent şi al Şcolii 

de Statistică din Bucureşti, a fost angajat 
referent statistic la Prefectura judeţului 
Putna. S-a căsătorit în anul 1937 cu Mar-
gareta Orzărescu, iar copilul lor, Nino-Lu-
cian, s-a născut în anul 1938. A fost mobi-
lizat pe frontul de răsărit de la 9 iulie 1941 
până la 5 februarie 1943, când a revenit la 
Focşani. Aceasta este data după care, se 
pare, s-a întocmit proiectul viitoarei Mo-
nografii de judeţ. Se stinge din viaţă de-
vreme, la Focşani, pe 30 octombrie 1944.

Pe când a fost rugat să participe la în-
tocmirea Monografiei Judetului Putna, 
Marin Stancu era directorul Camerei 
Agricole din acest judet. Contribuţia sa 
cu studiul //Agricultura în judetul Put-
na // a permis să se vadă clar orientarea 
lui şi a lăsat să se întrevadă, chiar şi pu-
tin, ce va urma să faca în viitor, daca vre-
murile îi vor fi prielnice, atât profesional 
cât şi politic. Si vremurile i-au făcut pe 
plac. Venirea regimului comunist la câr-
ma României l-a găsit pe inginerul nos-
tru, agronom cu rădăcini, se pare, tot în 
aceste locuri ale Babei Vrâncioaia, pre-
gătit să-şi aplice ideile, model sovietic, la 
fel ca şi mentorul său, M. Chiriţescu – 
Arva, un alt mare agronom, vestit în pe-
rioada interbelică, care găsea ca soluţie 
pentru problemele numeroase ale agri-
culturii din România, în acele timpuri , 
tiparul sovietic de organizare a acestei 
ramuri economice, pe structuri coope-
ratiste, cu suprafeţe enorme, lucrate or-
ganizat şi coordonate de ingineri pregă-
tiţi în unităţi de învăţământ specializate 
agricol. În capitolul pe care l-a redactat 
a subliniat că motorul agriculturii, în 
viitor, pentru judeţul Putna, consta în 
comasarea proprietăţilor agricole sfă-
râmiţate, stăvilirea diviziunii proprietătii 
agricole, organizarea creditului ţărănesc 

şi a depunerilor, organizarea desfacerii 
şi aprovizionării ţărănimii pe baze coo-
peratiste şi mărirea nr. de ingineri agro-
nomi cu de 3-4 ori mai mulţi decât erau 
în ţară la nivelul anului 1943. Este greu 
de crezut că nu ar fi văzut aplicatacest 
model la scara întregii ţării, ceea ce pen-
tru anul 1943 era o idee cam îndrăzneaţă 
pentru că noi luptam cu URSS, unde in-
ginerul agronom M. Stancu vedea mo-
dele demne de urmat. După instaurarea 
noului regim, spre deosebire de N. Je-

cheanu, alt colabo-
rator al Monogra-
fiei , ale cărui idei 
nu erau departe 
de cele ale ingine-
rului M. Stancu, 
acesta din urma 
începe o ascensi-
une fulgerătoare, 
ocupând poziţii 
semnificative în 
cadrul Ministeru-
lui Agriculturii şi 
scriind articole în 
ziarul Scânteia, în 
care trata proble-
me agricole într-o 
maniera comunis-
tă, găsind mereu 
vinovaţi, pentru 

nereuşitele agriculturii române, pe chia-
burii ţării, cei cu puţin mai mult pământ 
decât restul agricultorilor români. În 
vreme ce N. Jecheanu putrezea în închi-
sorile comuniste, M. Stancu lucra, gân-
dea, scria în stil nou, comunist, precum 
este, de exemplu lucrarea M. Chiritescu 

– Arva – Omul, Epoca, Opera, pe care a 
dat-o la tipar in 1969. Nu se ştie când şi 
unde a decedat, probabil că la Bucureşti.

Originar din Bucureşti, unde, în 1925, 
pe lângă funcţia de inginer silvic era şi 
censor la o societate de credit, Marin 
Georgescu (M. G. Georgescu), acest 
specialist silvic, a manifestat un inte-
res sporit în domeniul său de activi-
tate, scriind lucrări pertinente pentru 
zona sa profesională. După anul 1930 

s-a mutat în oraşul Focşani, în 1938 fi-
ind identificat ca şeful Inspectoratului 
silvic Focşani. În această calitate iniţiază 
o frumoasă corespondenţă cu Serviciul 
Istoric al Marelui Stat Major al Armatei, 
în care roagă şi propune, ca în amintirea 
eroilor din primul război mondial şi la 
fel cum a facut şi Stefan cel Mare cu Pă-
durea Dumbrava Roşie , pe frontul jert-
fei şi al victoriei din judeţul Putna, să fie 
creată Pădurea //Vitejii Neamului//. Co-
laborarea cu Serviciul Istoric al Armatei 
s-a dovedit rodnică, acesta participând 
activ la acest proiect, până la venirea 
anului 1939 care anunţa lucrurile întu-
necate şi deloc placute ce au urmat. Pă-
durea //Vitejii Neamului//, chiar şi nefi-
nalizată, a rămas, poate, pentru viitor un 
posibil proiect ce nu ar trebui abando-
nat. Capitolul cu care a participat la re-
dactarea Monografiei Putna, pe langa lu-
crurile negative pe care le-a subliniat în 
cuprinsul lui, cu privire la trecutul, pre-
zentul si viitorul Aurului Verde, conţine 
aspecte extrem de utile şi pentru zilele 
noastre, când unul din punctele pe care 
se poate dezvolta România postdecem-
bristă este şi refacerea fondului foresti-
er naţional şi protejarea lui, posibil mai 
bine decât până acum. Câteva din ide-
ile expuse de către inspectorul general 
silvic M.G. Georgescu pot fi binevenite 
unui astfel de demers, care trebuie doar 
sa înceapă o dată.

Aceştia au fost câţiva dintre colabora-
torii Monografiei Judeţului Putna. Nu 
sunt toţi dar, cu bune şi rele, au fost cei 
care, pe lângă activităţile lor profesiona-
le, au găsit timp şi pentu această misi-

une. Pentru că au lucrat gratis, cu dra-
goste şi interes şi au alcătuit un studiu, 
poate nepieritor şi credibil, merită puţin 
atenţia noastră, a celor de azi. Reeditarea 
operei, întocmită şi coordonată de aceş-
tia, ar putea fi o dovadă de recunoştinţă 
din partea noastră. ■

Dîrdală Florin
Serviciul Judeţean Vrancea  

al Arhivelor Naţionale
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Hotărâri adoptate de Consiliul 
Local al Municipiului Focşani

în şedinţa de îndată din 3 decembrie 2013
 ▸ A fost aprobată majorarea capitalului social al SC ENET SA Focşani cu suma de 3.500.000 lei, din fondul de rezervă al Mu-
nicipiului Focşani.

în şedinţa de îndată din 16 decembrie 2013
 ▸ Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Realizarea instalaţiilor de iluminat ornamen-
tal în Piaţa Unirii – Municipiul Focşani";

 ▸ A fost aprobată rectificarea bugetului local al Municipiului Focşani pe anul 2013.

în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2013
 ▸ A fost alocată suma de 9.500 lei din 
bugetul local al Municipiului Focşani 
pentru premierea primilor 17 sportivi 
ai anului şi anume:

1. S-a aprobat execuţia bugetului local 
al municipiului Focşani, bugetului 
instituţiilor finanţate parţial şi activi-
tăţilor finanţate integral din venituri 
proprii şi bugetului creditelor interne 
şi externe, estimată la 31 decembrie 
2013, detaliată pe secţiunea de func-
ţionare şi secţiunea de 
dezvoltare;

 ▸ Au fost alocate suma de 
40.000 lei din bugetul lo-
cal al municipiului Foc-
şani pe anul 2014 pentru 
organizarea manifestări-
lor prilejuite de sărbăto-
rirea Zilei de 24 ianuarie 
– Ziua Unirii Principa-
telor Române şi suma 
de 51.900 lei, din buge-
tul propriu al Colegiului 
Unirea, pentru organiza-
rea Concursului de ma-
tematică „Unirea 2014”

 ▸ S-a aprobat nivelul taxelor practicate 
în anul 2014 şi a preţurilor de pornire 
la licitaţie pentru închirierea unor bu-
nuri, de către SC Administraţia Pieţe-

lor Focşani SA;
 ▸ Au fost stabilite nivelurile pentru valo-
rile impozabile, impozitelor şi taxelor 
locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzilor aplicabile în anul 
fiscal 2014;

 ▸ A fost modificată anexa la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Fo-
cşani nr. 347/2010 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de minimis pentru 
stimularea investiţiilor şi crearea de lo-
curi de muncă în municipiul Focşani;

 ▸ A fost aprobată organigrama, statul de 
funcţii şi numărul de personal pentru 
Direcţia de Dezvoltare Servicii Publi-
ce Focşani;

 ▸ A fost aprobată organigrama, statul de 
funcţii şi numărul de personal pentru 
Serviciul Public Local de Asistenţă So-
cială, începând cu data de 01.09.2013;

 ▸ A fost menţinută, pentru anul şcolar 
2014-2015, reţeaua şcolară a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar din mu-
nicipiul Focşani, aşa cum a fost apro-
bată prin Hotărârea Consiliului local 
al municipiului Focşani nr. 30/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare;

 ▸ A fost discutat şi aprobat Planul de acţiu-
ne local pentru protecţia apelor împotri-
va poluării cu nitraţi din surse agricole;

 ▸ S-a aprobat încredinţarea în folosin-
ţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a 
imobilelor clădiri şi terenuri aferen-
te în care funcţionează Creşa nr. 1 şi 
Creşa nr. 7 din Focşani, către Serviciul 
Public Creşe din municipiul Focşani;

 ▸ Totodată s-a aprobat încredinţarea, în 
folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 
ani, către Asociaţia „Sfântul Stelian – 
ocrotitorul copiilor", a spaţiului cu su-
prafaţă utilă de 139,92 mp, situat în in-
cinta Punctului Termic nr. 9, Aleea 1 
Iunie, Focşani, ce aparţine domeniului 
public al Municipiului Focşani, în vede-
rea amenajării unui aşezământ social. ■

Nr.
Crt. Nume şi prenume Secţia Antrenor

Premianţi sporturi olimpice
1 Stefanescu Andreea Judo Moldoveanu Adrian
2 Nastasa Alin Tir Alaci Adrian
3 Dulcescu Vlad Atletism Alexandrescu Gheorghe
4 Zaharia Costel Tir Alaci Adrian
5 Anghel Ana Roberta Atletism Munteanu Ştefan
6 Prisecaru Claudia Atletism Panait Corneliu
7 Constantin Mirela Judo Grosu Stănică
8 Soldanescu Alexandru Tir Alaci Adrian
9 Florea Albert Judo Renţea Silviu
10 Isofache Cosmin Taekwondo. WTF Mălureanu Cristinel
11 Irimia Dragos Taekwondo WTF Mălureanu Cristinel
Premianţi sporturi neolimpice
12 Radu Mihai Karate Giurgea Aurel
13 Strompl Teodora Karate Giurgea Aurel
14 Fusaru Daniel Karate Giurgea Aurel
15 Alpreotesei Bogdan Karate Fusaru Daniel
16 Arginteanu Andreea Karate Fusaru Daniel
17 Savin Alexandru Rugby Ion Viorel/Păun Romeo
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1 Cabinet Primar – DECEBAL BACINSCHI 209
2 Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA 107
3 Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN 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 folosească un limbaj adec-
vat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la 
cetăţean şi să formuleze răspunsuri 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

Prin rotaţie – 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
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