
 
                                        ROMÂNIA 
                              JUDEŢUL VRANCEA 
                               CONSILIUL LOCAL 
                        AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

 

H O T Ă R Â R E   

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.424/26.09.2019 cu modificările și 

completările ulterioare 

   
 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 136 alin. (1), 

art. 139 alin. (1), alin.(3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) 

lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

- având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

- ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare 

la contracte sau convenţii,  

     - luând act de:  

a) proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 

59061/03.07.2020, iniţiat de Primarul Municipiului Focşani;  

b) raportul Direcției managementul proiectelor și investițiilor înregistrat la 

nr.59062/03.07.2020, 

c)  raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 59097/03.07.2020;  

d)  raportul Comisiei de buget şi administraţie publică, 

           constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

lucrărilor de investiţii publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economică 

a fost aprobată prin: H.C.L. nr. 404/2019 pentru modificarea H.C.L. nr.18/31.01.2019 

privind aprobarea Documentației tehnico- economice-Faza SF, a indicatorilor tehnico- 

economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Dezvoltarea 

rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-

sharing”, H.C.L. nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici 

pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură str.Ion Basgan” din Municipiul 

Focșani județul Vrancea, H.C.L. nr. 473/2017 privind modificarea H.C.L. nr.287/2015 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 

”Refacere infrastructură str.Ion Basgan” din Municipiul Focșani județul Vrancea, 

H.C.L. nr. 23/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură 

str.Ion Basgan” din Municipiul Focșani județul Vrancea, H.C.L. nr. 121/2019 privind 



modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură str.Ion Basgan” din 

Municipiul Focșani județul Vrancea, cu modificările ulterioare, H.C.L. nr. 282/2019 

privind modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură str.Ion Basgan” din 

Municipiul Focșani județul Vrancea, H.C.L. nr. 461/2019 privind modificarea H.C.L. 

nr. 287/29.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul 

de investiții ”Refacere infrastructură str.Ion Basgan” din Municipiul Focșani județul 

Vrancea, cu modificările ulterioare, H.C.L. nr. 149/2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere infrastructură 

str.Panduri cartier Bahne” din Municipiul Focșani județul Vrancea, H.C.L. nr. 464/2017 

privind modificarea H.C.L. nr. 149/28.05.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere infrastructură 

str.Panduri cartier Bahne” din Municipiul Focșani județul Vrancea, H.C.L. nr. 180/2019 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici, faza documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare 

locuri de joacă existente în patrimoniul UAT Focșani”, H.C.L. nr. 147/2011 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani, județul Vrancea”, H.C.L. nr. 88/2012 pentru modificarea anexei 

la H.C.L. nr. 147/12.05.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și 

reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”, 

H.C.L. nr. 155/2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 147/12.05.2011 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani, județul Vrancea”, modificată, H.C.L. nr. 7/2016 privind 

modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 147/2011 privind aprobarea studiului 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 

”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, 

județul Vrancea”, modificată, H.C.L. nr. 490/2017 privind modificarea Anexelor nr. 1 

și nr. 2 la H.C.L. nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și 

reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”, 

modificată, H.C.L. nr. 194/2018 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 147/2011 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani, județul Vrancea”, cu modificările și completările ulterioare,  

H.C.L. nr.158/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 147/2011 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului 

Focșani, județul Vrancea”, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 

115/2018 privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 147/2011 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani, județul Vrancea”, modificată, H.C.L. nr. 530/2019 privind 

modificarea H.C.L. nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 



indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și 

reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”, cu 

modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 323/2019 privind modificarea H.C.L. 

nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitare drumuri locale în 

intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI adoptă prezenta Hotărâre. 

 

 

             Art.1.  Se aprobă modificarea titlului H.C.L. nr. 424/26.06.2019 care va 

deveni: 

            ”Hotărâre privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile în valoare de 

maximum 70.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes 

local”. 

            Art.2.  Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 

424/26.09.2019, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu 

prevederile anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta. 

            Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.424/26.09.2019 rămân nemodificate. 

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează Primarul 

Municipiului  Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Direcția 

managementul proiectelor și investițiilor şi Direcţia economică. 

            Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al 

Municipiului Focșani, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Focşani şi 

Prefectului judeţului Vrancea şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe 

pagina de internet www.focsani.info.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focsani, 8 iulie 2020 

Nr. 171 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        Iorga Marius Eusebiu 

Contrasemnează, 

Secretarul General al Municipiului Focsani 

Eduard Marian Corhană 



          R O M Â N I A                             Anexa nr.1 la hotărârea nr. 171/08.07.2020 

    JUDEŢUL VRANCEA 

    MUNICIPIUL FOCŞANI 

       CONSILIUL LOCAL 

 

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 

aferentă finanțării rambursabile în valoare de maxim 70.000.000 lei în  

vederea realizării unor obiective de investiții de interes local 

 

Nr. 

Crt 
Descriere  

Valoare 

(lei) 

A. Obiective de investiții co-finanțate din fonduri nerambursabile 

1 
Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulației bicicletelor, 

implementarea unui sistem de bike-sharing 
241.900 

2 Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani 814.600 

3 

Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul 

Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și 

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și 

pietonale 

1.684.800 

4 
Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 

(în parteneriat cu MDRAP) 
935.000 

5 
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 18 
95.400 

6 
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Municipiului Focșani 
2.071.000 

7 
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

Municipiului Focșani  - etapa a II-a 
2.870.400 

8 
Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sistemului de iluminat 

public - nivelulul 1 de prioritate 
394.800 

9 

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței 

energetice 

11.314.906 

 Subtotal 20.422.806 



B. Obiective de investiții finanțate din fonduri proprii 

1 

Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani, jud. 

Vrancea 
11.500.000 

2 

Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, Municipiul Focșani 
6.200.000 

3 

Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Milcov – 

Municipiul Focșani, județ Vrancea 
4.500.000 

4 

Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. 

Gheorghe Doja, f-dt Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, 

Vasile Pârvan, Bahne din Municipiul Focșani 

3.200.000 

5 

Lucrări de  recondiționare și modernizare terenuri sport ce 

aparțin Liceului Sportiv  și  demolare gradene  Focșani 
8.500.000 

6 

Reabilitare și modernizare str. Revoluției, str. Aleea Sudului, 

str.Cpt. Crețu Florin, str. Aleea Parc din Municipiul Focșani. 
3.200.000 

7 Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani 2.900.000 

 Subtotal 40.000.000 

 C Obiective de investiții finanțate din fonduri proprii 

1 Refacere infrastructură str.Ion Basgan 1.950.000 

2 Refacere infrastructură str.Panduri 1.700.000 

3 

Reabilitare locuri de joaca existente in patrimoniul UAT 

Focsani 
3.850.000 

4 

Reabilitare și modernizare drumuri locale în Mun.Focșani 

(str.Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, Moș I.Roată, 

Transilvaniei, Rodnei, Alecu Russo, Albinei, Cărăbuș, Jiliștei, 

13 Decembrie, Putnei, Diviziei, 1 Mai, Podgoriei, I.Creangă, 

Aleea Școlii, Aleea Florilor, Cartier CFR, Racoviță, Tătulescu, 

2.077.194 



N.Titulescu, Timotei Cipariu, Arh.I.Mincu, Muncitori, Miron 

Costin,  Mărăști, D.Zamfirescu) 

 Subtotal 9.577.194 

 TOTAL GENERAL (A+B+C) 70.000.000 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marius Eusebiu Iorga  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                    Contrasemnează, 

                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

                                             Eduard Marian Corhană 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




