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1. INTRODUCERE 
 

Am demarat anul 2010 cu speranţa, exprimată în raportul precedent, că acest an 
va însemna mult mai mult, pe toate planurile. Optimişti, am trecut repede la prioritizarea 
problemelor şi proiectelor de dezvoltare. 

După aprobarea bugetului local, prin Hotărârea Consiliului Local Focşani nr. 54 
din 9 martie 2010, am constatat rapid că sumele necesare nu pot fi obţinute, atât 
datorită gradului mai redus de colectare al impozitelor şi taxelor locale cât şi datorită 
diminuării drastice a diverselor cote din bugetul de stat ce erau virate, în mod normal, 
către bugetul local.  

In această situaţie am încercat identificarea unor surse complementare de 
finanţare a unor proiecte deosebite şi foarte necesare comunităţii. Astfel, o soluţie 
viabilă a fost considerată reluarea împrumutului, nefinalizat în anul precedent, pentru 
reabilitarea unui număr important de străzi din municipiu. Deşi, cu acceptul Consiliului 
Local, am demarat întreaga procedură legală şi am trimis documentaţia spre avizare la 
Bucureşti, încă din luna Aprilie 2010, aprobarea a venit abia spre finalul anului şi cu 
menţiunea că se acceptă accesarea fondurilor doar din primul trimestru al anului 2011. 
Am pierdut astfel, pentru acest proiect, un an de zile. 

As spune despre 2010 că a fost un an în care am continuat pregătirea de 
proiecte pentru finanţări cu fonduri europene, în condiţiile în care veniturile proprii s-au 
redus substanţial iar valoarea mare a subvenţiei pentru energia termică a produs 
dezechilibre în alte sectoare.   

A fost doar un an de aşteptare pentru că, din păcate, în cea mai mare parte, 
proiectele nu au putut fi derulate. Nu au putut fi derulate datorită întârzierii în acordarea 
împrumutului dar şi datorită procedurilor şi proceselor greoaie de evaluare şi 
contractare a altor proiecte. Astfel, încă din 2009 avem depuse proiectele pentru Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană, sunt aprobate în principiu dar încă nu s-au semnat 
contractele de finanţare. Tot aşa, sunt depuse şase proiecte de reabilitare şi 
modernizare unităţi şcolare şi nu a fost demarat nici un proiect, încă. Mai sunt proiectele 
de reabilitare parcuri şi chiar cel pentru reabilitarea sistemului de termoficare, proiect ce 
a primit aprobarea abia la sfârşitul anului. 

Un alt impediment l-a constituit necesitatea respectării unei succesiuni logice a 
lucrărilor. Astfel, întârzierea demarării lucrărilor la reabilitarea reţelelor de termoficare 
sau a celor de apă-canal au condus la o întârziere a lucrărilor de refacere infrastructură 
stradală.  

Deci anul 2010 a fost un an al aşteptărilor. Am aşteptat aprobarea documen-
taţiilor depuse pentru finanţarea proiectelor cu fonduri europene, am aşteptat aprobarea 
comisiei ministeriale pentru a putea contracta un împrumut de finanţare a unor proiecte 
de refacere infrastructură şi am aşteptat să vedem ce fonduri mai avem disponibile 
pentru activitatea curentă. 

Această aşteptare însă a însemnat o căutare permanentă de noi surse de 
finanţăre şi o redistribuire continuă a puţinelor fonduri disponibile, către necesităţile de 
moment.   

 
Vă prezint raportul nostru de activitate cu conştiinţa faptului că multe din cele 

propuse nu au fost realizate dar şi cu satisfacţia că, în condiţiile dificile întâmpinate, am 
făcut ceea ce am considerat că este oportun pentru a menţine serviciile la un nivel 
acceptabil şi pentru a deschide perspectiva de dezvoltare în anul 2011. 

 
 

Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

Raportul Primarului municipiului Focşani - 2010 3

Primarul Municipiului Focşani 



 2.  POLITICA FINANCIARĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 

Pentru anul 2010 procesul de elaborare şi execuţie a bugetului municipiului 
Focşani bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, s-a bazat pe creşterea valorii 
informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea transparentă a 
fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un 
nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli, iar pe parcursul anului, prin rectificări 
de buget acordarea unei mai mari importanţe cheltuielilor din domeniul gospodăriei 
comunale, învăţământului şi protecţiei sociale a populaţiei.     

   
      În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a municipiului Focşani s-au avut 

în vedere evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi, priorităţile comunităţii pornind de la 
nevoile acesteia, realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a 
municipiului Focşani pe 2007-2013, potrivit căreia Focşani-ul va deveni un oraş 
european modern caracterizat prin următoarele particularităţi: 
• Economie puternică şi modernă, cu afaceri care creează bunăstare economică 

sustenabilă şi oportunităţi de angajare pentru toţi membrii comunităţii; 
• Un centru atractiv, preţuit de către toţi cetăţenii săi şi cu adevărat memorabil 

pentru vizitatori; 
• Cartiere rezidenţiale atractive şi moderne cu stiluri de viaţă variate şi atracţii 

distincte care reflectă aspiraţiile locuitorilor; 
• Un oras uşor accesibil cu legături de transport interne şi externe eficiente şi 

puternice care asigură condiţii excelente de creştere economică şi o bună calitate 
a vieţii; 

• Forţă de muncă bine pregătită oferind o gamă diversă de oportunităţi care să 
permită cetăţenilor să aibă aspiraţii mai mari şi să îşi atingă potenţialul în găsirea 
unui loc de muncă, iar  angajatorilor să dispună de abilităţile care le sunt 
necesare pentru a contribui la creşterea economică a oraşului;  

• Excelenţă în protecţia mediului prin plasarea mediului în centrul deciziilor sale; 
• Infracţionalitate scăzută şi un oraş în care oamenii pot trăi, investi şi lucra în 

siguranţă;   
• Servicii de sănătate excelente şi o populaţie activă şi sănătoasă;  
• Un loc prielnic pentru copii, pentru viaţa de familie, în care copiii şi tinerii sunt 

încurajaţi şi sprijiniţi să îşi atingă potenţialul şi să contribuie în mod pozitiv şi activ 
în viaţa oraşului; 

• Un oraş care utilizează pe deplin talentele cetăţenilor şi nou-veniţilor, 
investitorilor, studenţilor etc. şi care încurajează oamenii să îşi împărtăşească 
ideile şi experienţele; 

• Un oraş cu evenimente şi activităţi sportive, teatre, galerii şi muzee, concerte de 
muzică live, cluburi şi festivaluri care sunt populare printre localnici şi printre 
vizitatorii oraşului;  

• Un oraş care este perceput ca fiind bine administrat de către liderii aleşi în mod 
democratic, responsabili şi cu o manieră transparentă, un oraş în care oricine îşi 
doreşte să locuiască, să investească şi să facă afaceri.  
Direcţia economică, prin acţiunile întreprinse privind fundamentarea, elaborarea 

şi execuţia bugetului,  precum şi cele privind  gestionarea  financiar contabilă a 
resurselor materiale şi financiare, a asigurat transpunerea în practică a politicilor fiscale 
şi bugetare ale municipiului. 
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Politica fiscală în anul 2010 a avut în vedere în primul rând: 
 

1. Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate; 
2. Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor si 

serviciilor publice subordonate; 
3. Atragerea de surse suplimentare de finanţare. 

 
            Principalele măsuri fiscale pentru anul 2010 au constat în: 

 Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anilor 2008 şi 2009; 
 Acordarea de bonificaţii pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri, teren şi 

asupra mijloacelor de transport până pe 31.03.2010 (10% pentru persoanele fizice şi 
5% pentru persoanele juridice); 

 Estimarea unui grad de încasare a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2010 
în procent de 80% şi a restanţelor de 50%; 

 Acoperirea serviciului datoriei publice cuprinzând rambursări de împrumuturi şi 
dobânzi aferente acestora şi anume: garantarea unui împrumut  contractat de către 
SC CUP SA Focşani de la BERD pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă, emisiunea de obligaţiuni municipale pentru obiectivul de investiţii “Refacerea 
infrastructurii stradale”; 

 Cofinanţarea proiectelor cu finanţare PHARE şi fonduri structurale: Recalificare 
urbană Piaţa Unirii, Căminul de bătrâni; 

 Atragerea de surse suplimentare de finanţare: fonduri nerambursabile externe de la 
UE pentru un număr de 6 proiecte şi contractarea unui împrumut bancar în sumă de 
24,5 milioane lei pentru refacerea infrastructurii stradale în municipiu; 

 Cuprinderea în buget de proiecte care să rezolve unele din problemele prioritare 
identificate cu prilejul întâlnirilor cetăţeneşti care s-au derulat în perioada 22-29 iunie 
2009.   

Politica bugetară pentru anul 2010 a avut în vedere realizarea unei distribuţii 
eficiente şi transparente a fondurilor bugetare prin stabilirea unui sistem coerent de 
priorităţi în repartizarea acestora pe sectoare.  

Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în anul 2010 au fost: 
1. Îmbunătăţirea transparenţei bugetare 
2. Îmbunătăţirea managementului cheltuielilor publice 
În elaborarea bugetului Municipiului 

Focşani pe anul 2010, primăria a parcurs toate 
etapele pentru promovarea unui proces bugetar 
transparent. Pe data de 17 februarie 2010 în Sala 
de Şedinte a Consiliului Local al Municipiului 
Focşani, în prezenta a circa 164 participanţi - 
cetăţeni, preşedinti, administratori ai asociaţiilor 
de proprietari, directori şi contabili şefi ai 
instituţiilor subordonate, mass media, s-a 
desfăşurat dezbaterea publică a proiectului de 
buget. În cadrul dezbaterii au fost făcute 6 
propuneri  din care 2 au fost propuneri de alocări 
de fonduri din bugetul local, propuneri cuprinse în buget de-a lungul anului bugetar. 

Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2010, constituit din bugetul local, 
bugetul instituţiilor finanţate parţial din bugetul local, bugetul activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii, bugetul veniturilor din afara bugetului local însumează la 
venituri  156.641,79 mii lei şi la cheltuieli 157.465,10 mii lei, buget a cărei execuţie la 31 
decembrie 2010 se prezintă astfel:  
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EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL  
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2010                  

Mii lei 
Bugetul general 

pe anul 2010 
 din care: 

Bugetul local Bugetul institutiilor 
finantate partial din 

bugetul local 

Bugetul institutiilor 
finantate integral di n 

venituri proprii 

Bugetul veniturilor si 
cheltu fara ielilor din a

bugetului local 

Indicatori 

Buget tRealiza  Buget Executie Buget Executie Buget Executie Buget Executie 

Venituri 
in 

9922
proprii, d
care 

..883333,,5511  8855..885555,,0066  8844..007799,,0033  7799..773388,,1111  22..777799,,8888  22..669933,,1188  44..229966,,5599  33..442200,,0088  11..667788,,0011  33,,6699  

- Impozite, taxe
şi alte v

  4477..771144,,5511  4411..552299,,1199  3388..996600,,0033  3355..441122,,2244  22..777799,,8888  22..669933,,1188  44..229966,,5599  33..442200,,0088  11..667788,,0011  33,,6699  
enituri 

-Cote defalcate 
din impozitul 
venit 

4455..000000,,0000  4444..220066,,8888  4455..000000,,0000  4444..220066,,8888               

-Sume alocate 
din cotele 
defalcate din imp
pe venit pentru 
echilibrarea 
bugetului local 

 

111199,,0000  111188,,9999  111199,,0000  111188,,9999              

Sume 
te dindefalca

TVA 
 

5599..994422,,0000  5577..116600,,7766  5599..994422,,0000  5577..116600,,7766              

Subvenţii 2233..555599,,8800--
66..997733,,2255

2200..007766,,2200--
  66..445500,,2233

1166..555599,,3355  1133..661100,,9988  77..000000,,4455  66..446655,,2222          
  

TOTAL 
VENITURI 

116699..336622,,0066  115566..664411,,7799  116600..558800,,3388  115500..550099,,8855  99..778800,,3333  99..115588,,4400  
  

44..229966,,5599  33..442200,,0088  11..667788,,0011  33,,6699  

Autorităţi 
publice 

66..118800,,3377  55..998833,,2200  66..118800,,3377  55..998833,,2200               

Servicii pu
generale 

blice 11..997777,,7733--
552244,,0000  

11..336666,,0066--  
448855,,7799  

779955,,4488  666622,,6699 775500,,3344    770033,,3377  443311,,99  
    

    11 00,,0000    

Dobânzi 22..225500,,0000  22..224488,,4400 22  ..225500,,0000 22  ..224488,,4400              
Transferu
caracter 

ri cu 

general 

2222,,0000  2211,,4466  2222,,0000  2211,,4466              

Ordine publică 66..444444,,6688--
22..119955,,8800

55..996666,,8833--
  11..773366,,2244

22..332288,,0088  11..886600,,8855  44..111166,,6600  44..110055,,9988          
      

Învăţamânt 6677..447733,,1111  6633..443388,,3333 66  33..117766,,5522 66  00..008833,,1177      44..229966,,5599  33..335555,,1166      
Sănătate 22..888855,,8855  22..885533,,2266  22..888855,,8855  22..885533,,2266              

Asistenţă 
socială şi 
asigurări 

1177..553399,,4477--
446622,,3344

11
  

44..552277,,0033--
443377,,0099

11
  

66..664433,,7755 11  33..665555,,6611 667722,,66  99 664488,,3399 222233,,00            33 222233,,0033    

Cultură, 
recreere,religie 

1111..006688,,4411--
33..779911,,1111

1100..
  

774433,,0066--
33..779911,,1111

66..882277,,7711  66..559955,,8800  44..224400,,7700    44..114477,,2266          
      

Locuinţe, 
servicii şi 
dezvoltare 
locuinţe 

1133..442255,,4499  1122..331122,,5599 11  22..440022,,4422 11  11..881166,,2255 11..002233,,00          77 449966,,3344    

Protecţia 
mediului 

22..881166,,9900  22..770066,,2299  22..881166,,9900  22..770066,,2299              

Acţiuni 
generale 

22..000022,,0000  11..999977,,6633  22..000022,,0000  11..999977,,6633              

Combusti
energie 

bili şi 3355..114400,,2277 3  333..990022,,8877 33  55..114400,,2277 33  33..990022,,8877              

Agricultură 2277,,5500  2255,,0088  2277,,5500  2255,,0088              
Transporturi 77..008811,,5533 55..88  2233,,2244 77..00  8811,,5533 55..88  2233,,2244               
TOTAL 
CHELTUIELI 

  116699..3362,06 62,06 11557 7..44665,10 5,10 1166 00..5580,38 80,38 1155 00..2235,80 35,80 9.9.778800,,3333  9.9.660055,,0000  4.4.229966,,5599  33..335555,,1166  1.1.667788,,0011  771199,,3377  

 00  --882233,,3311  00  227744,,0055  00  --444466,,6600  00  6644,,9922  00  --771155,,6688  

Sold iniţial 2010 2  2..666644,,7744    00    444466,,6600    554400,,0022    11..667788,,1122  

Sold final 2010   11..884411,,4433 227744,,00    55    00,,0000    660044,,9944    996622,,4444  

  

Bugetul General al municipiului Focşani s-a realizat în procent de 93 %, 
înregis

  
PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  de

trând în exerciţiul bugetar 2010 un deficit curent de 823,31 mii lei, acoperit din 
soldul iniţial în sumă de 2.664,74 mii lei. De menţionat că la finele anului 2010 se 
înregistrează un sold final de 1.841,43 mii lei din care  604,94 mii lei venituri proprii 
aferente unităţilor de învăţământ, 273,06 mii lei Depozit special pentru locuinţe şi  
963,43  mii lei fond de rulment.  

  

de  vveenniitt  îînn  ttoottaall  vveenniittuurrii  



  

Subvenţii
9%

Sume defalcate 
din TVA

36%

Venituri proprii
55%

  
  

 sursă importantă de finanţare a bugetului general o reprezintă veniturile proprii 
constit

Evoluţia categoriilor de venituri ale Bugetului General  

O
uite din impozite, taxe, vărsăminte de la instituţii, alte venituri, cote defalcate din 

impozitul pe venit şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor, 
care în total venituri reprezintă o pondere de 55 % cu 3 % mai mult decât în 2009. 
Sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate reprezintă 36 % din veniturile totale, iar subvenţiile alocate de la bugetul 
de stat şi alte bugete  9 %.  
 

al Municipiului Focşani pe 2009 – 2010 
 

40377
41529

47375
44326

69189
57161
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13626
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40000
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60000

70000
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locale
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Sume defalcate
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Faţă de 2009, veniturile bugetului general al municipiului au scăzut cu 12.223 

cordat respectării prevederilor legale privind 
oportu

st finanţată o paletă largă de acţiuni din care:  
 

- cheltuielile social - culturale în sumă de 87.354,94 mii lei,  cu 5.350 mii 

 
mii lei din care: cotele defalcate din impozitul pe venit cu 3.049 mii lei, sumele defalcate 
din TVA care asigură finanţarea integrală a cheltuielilor de personal din învăţământ cu 
12.028 mii lei, această scădere datorându-se măsurilor luate pe plan central de 
disponibilizare a personalului bugetar şi a reducerii cheltuielilor cu salariile, în timp ce 
impozitele şi taxele locale înregistrează o creştere cu 1.152 mii lei, iar subvenţiile cu 
1.813 mii lei, datorită măsurilor de încasare a impozitelor şi sumelor alocate de UE şi 
bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile 
(Căminul pentru persoane vârstnice). 

O atenţie deosebită s-a a
nitatea, necesitatea şi legalitatea angajării cheltuielilor, a lichidării, ordonanţării şi 

plăţii efective a acestora precum şi înregistrării corecte în evidenţele contabile a 
cheltuielilor bugetare.  

În anul 2010 a fo
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lei mai puţin decât în 2009, deţin o pondere în total cheltuieli de 55,5 % ( 
40,3 % învăţământ – 63.438,33 mii lei, 9 % asistenţă socială – 14.111,4 mii 



lei, 4,4 % cultură, recreere, religie -6.951,95 mii lei şi 1,8 % sănătate -
2.853,26 mii lei);   

 
- servicii publice în sumă de 65.687,23 mii lei, cu 6.208 mii lei mai puţin 

 
- serviciul datoriei publice (dobânzi, rambursări împrumuturi) în sumă de 

 
Evoluţia categoriilor de cheltuieli ale Bugetului General  

decât în 2009, reprezintă  41,7 % din total cheltuieli ( 21,5 % subvenţie 
pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei şi retehnologizarea 
sistemului de energie termică – 33.902,87 mii lei, 7,9 % locuinţe şi servicii 
publice - 12.312,61 mii lei, 3,8 % autorităţi publice - 5.983,20 mii lei,  3,7 % 
transporturi – 5.823,24 mii lei, 1,7 % protecţia mediului - 2.706,29 mii lei, 2,7 
% ordine publică – 4.230,59 mii lei,  0,4  alte servicii generale – 728,45 mii 
lei); 

4.422,93 mii lei, cu 426 mai puţin decât în 2009, reprezintă  2,8 % din 
totalul cheltuielilor; 

al Municipiului Focşani pe 2009 - 2010 
 

92705
87355

71895
65687

4849
4423

0

20000

40000

60000

80000

100000

servicii social culturale servicii publice serviciul datoriei publice

Executie 2009
Executie 2010

 
 

Comparând evoluţia cheltuielilor pe cei doi ani se constată o scădere a 
cheltui

Prezentăm mai jos execuţia Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 
2010, 

EXECUŢIA  BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

mii lei 
Indicatori Realizări Buget Realizări % % 

elilor în 2010 faţă de 2009, având în vedere aplicarea măsurilor de reducere, în 
semestrul II, a cheltuielilor de personal cu 25% precum şi a numărului de personal prin 
externalizarea serviciului de administrare a pieţelor şi disponibilizarea de personal din 
instituţiile subordonate consiliului local, reducerii cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 
20%. 
 

pe categorii de bugete: 
 

1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 
 

2009 2010 2010 
B 1 3/1 3/2 2 3 

VENITURI TOTALE  162.130,11 160.580,38 150.509,85 92,8 93,7 
Venituri proprii, din 
care 

81.682,65 84.079,03 79.738,11 97,6 94,8 

VEN
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ITURI FISCALE 72.910,29 74.757,00 71.580,75 98,2 95,8 



Impozit pe profit 468,40 418,00 396,13 84,6 94,8 
Impozit pe venit din 

ti 
2

transfer proprieta
imobiliare 

0,00 200,00 448,31 0 24,2 

Co  din 
it 

47.157,34 45.000,00 44.206,88 93,8 98,2 te defalcate
impozitul pe ven

Su
 din 

218,00 119,00 118,99 54,6 100 me alocate din 
cotele defalcate
impozitul pe venit pt 
echilibr buget 

Im  
 

3.305,15 4.000,00 4.155,97 125,8 103,9 pozit şi taxa pe
cladiri persoane
fizice 

Im
 

9.414,65 10.000,00 10.012,34 106,4 100,1 pozit şi taxa pe 
cladiri persoane
juridice 

Im xa pe 
e 

698,34 700,00 777,16 111,3 111 pozit şi ta
terenuri persoan
fizice 

Im
e 

1.238,68 1.400,00 1.289,47 104,1 92,1 pozit şi taxa pe 
terenuri persoan
juridice 

Im 168,60 200,00 211,66 126 105,8 pozit teren extravilan 
Taxe judiciare de 

timbru 
1 1 1. 112,4 98,1 .047,16 .200,00 177,27

Taxa hoteliera 129,27 150,000 99,72 77,1 66,5 
Impozit pe spectacole 133,3 4,45 10,00 5,93 59,3 
Alte taxe pe servicii  

specifice 
8,89 10,00 7,12 80,1 71,2 

Im e de 2.194,40 2.250,00 2.746,91 125,2 122,1 pozit pe mijloac
transport pers. 
fizice 

Im e de 2.093,60 2.150,00 2.390,85 114,2 111,2 pozit pe mijloac
transport pers. 
juridice 

Ta e pentru 1.880,65 3.000,00 1.145,21 60,9 38,2 xe şi tarif
eliberare licenţe, 
autorizaţii 

Alte taxe pe utilizarea 2.658,68 3.700,00 2.165,35 81,5 58,5 
bunurilor 

Alt  şi taxe 224,03 250,00 233,48 104,2 93,4 e impozite
VENITURI 

NEFISCALE 
7 8 7.756,76 .307,46 .140,96 92,1 86 

Venituri din concesiuni 4.421,43 4.377,46 3.882,00 87,8 88,7 
şi închirieri 

Venituri din dobânzi 49,70 100,00 75,53 152 75,5 
Venituri din prestari 

servicii 
1 119,33 150,00 06,54 89,3 71 

Contributia părinţilor 
sau susţinătorilor 
legali pentru creşe 

91,34 100,00 96,29 105,4 96,3 
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Contribuţia 
persoanelor 
beneficiare ale 
cantinelo
social 

r de ajutor 

74,52 80,00 75,78 101,7 94,7 

Ve

lilor de 

5,95 0,00 0,37 0 6,22 nituri din 
recuperarea 
cheltuie
judecată 

Alt
 alte 

0,21 0,00 0,00 0 0 e venituri din 
prestări servicii,
actvităţi 

Taxe extrajudicia
timbru 

re de 64 75 84 130,2 112,4 7,11 0,00 2,58

Venituri din amenzi şi 1.575,94 1.800,00 1.348,60 85,6 74,9 
alte sancţiuni 

Alt i, penalităţi 143,60 250,00 107,81 75,1 43,1 e amenz
şi confiscări 

Alt 627,63 700,00 605,46 96,5 86,5 e venituri 
Donaţii şi sponsorizări 310,58 0,00 0,00 0 0 
VE

 
705,02 1.014,57 1.008,40 143 99,4 NITURI DIN 

CAPITAL
Venituri din 

valorificarea u
bunuri ale 

nor 

r publice 

5 1 119,3 22,5 

instituţiilo

9,45 0,00 1,27

Venituri din vânzarea 95,70 120,00 67,84 70,9 56,5 
locuinţelor 
construite din 
fondurile statului 

Venituri din vânzarea 599,87 844,57 929,29 154,9 110 
unor bunuri 

Su 68.597,55 59.942,00 57.160,76 83,3 95,4 me deflacate din 
TVA 
Su  din 

li 
ntralizate 

64.098,55 59.189,00 56.407,76 88 95,3 me defalcate
TVA pentru cheltuie
desce
Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrare 

16,7 100 4.499,00 753,00 753,00

Subvenţii 11.849,91 16.559,35 13.610,98 114,9 82,2 
Subvenţii de la buge
de stat pentru 

tul 

ea 

a 

li  

7. 7. 102,7 100 

compensar
creşterilor 
neprevizionate 
preţurilor la 
combustibi

7.696,73 906,00 906,00

Subvenţii de la bu
de stat pentr
şi regulament
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getul 
u planuri 
e de 

urbanism 

30,00 0,00 0,00 0 0 



Subvenţii de la bugetul 
de stat pentru 
retehnologizarea 
centralelor termice şi 

8 2.50 1.55 175,5 62,3 

electrice de 
termoficare 

87,99 0,00 8,40

Subvenţii de la bu
de stat pentru 
reabilitare faţă
clădirilor de l

getul 

de a 
ocuit 

504,40 0,00 0,00 0 0 

Subvenţii de la bugetul 
de stat pentru 
finanţarea unor 
cheltuieli de capital ale 
unităţilor din 
învăţământul 
preuniversitar  

814,20 0,00 0,00 0 0 

Sprijin financiar de la 
bugetul de sta
constituirea fa

t  la  
miliei 

298,55 330,00 92,34 30,9 28 

Subvenţii de la bugetul 104,25 150,00 74,10 71,1 49,4 
de stat pentru 
acordarea trusoului 
pentru  nou nascuţi 
Subvenţii de la bugetul 
de stat pentru 
acordarea de ajutoar
pentru încălzirea 

e 

ustibili 

1

locuinţelor cu lemne, 
cărbuni,  comb
petrolieri  

21,39 320,00 87,67 877,4 58,6 

Subvenţii de la bu
de stat pentru 
finanţarea sănătăţii 

getul 1.073,73 2.564,55 2.557,45 238,2 99,7 

Subvenţii de la bugetul 

ctelor 

0,00 536,00 307,18 0 57,3 
de stat pentru 
finanţarea proie
finanţate din fonduri 
structurale 
Subvenţii de la
Fondul european de 
dezvoltare regională – 
prefinanţare

 UE- 

 

418,67 2.252,80 927,84 221,6 41,2 

CHELTUIELI TOTAL
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E  161. 16 150.991,73 0.580,38 235,81 92,8 93,6 
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Autorităţi publice 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Alte transferuri 
- Plăţi ani precedenţi 

recuperate an 
curent 

o Autorităţi 
excutive 

6.963,46 
4.654,04 
2.353,92 

0,00 
-44,50 

 
 

6.963,46 

6.180,37
3.868,84
2.351,10

39,00
-78,57

6.180,37

5.983,20 
3.755,09 
2.268,09 

38,72 
-78,70 

 
 

5.983,20 

85,9 
80,7 
96,4 

0 
176,9 

 
 

85,9 

96,8 
97,1 
96,5 
99,3 

100,2 
 
 

96,8 

Servicii publice 
generale 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Fond rezervă 
- Transferuri  
- Alte transferuri 
- Operaţiuni fine – 

fond garantare împr 
BERD 

o Fond de rezervă 
bugetară 

o Fond ptr 
garantarea impr 
extern 

o Serviciul public  
de evid a 
persoanelor 

o Alte servicii 
publice 
generale 

749,60
0,00

43,09
0,00

526,69
0,00

179,82

0,00

179,82

526,69

43,09

795,48
0,00
0,00

71,48
524,00

0,00
200,00

71,48

200,00

524,00

0,00

662,69
0,00
0,00
0,00

485,79
0,00

176,90

0,00

176,90

485,79

0,0

88,4 
0 
0 
0 

92,2 
0 

98,4 
 

0 
 

98,4 
 

92,2 
 
 

0 

83,3 
0 
0 
0 

92,7 
0 

88,5 
 
0 
 

88,5 
 

92,7 
 
 
0 

Dobânzi 
- af datoriei publ int  
- af datoriei publ ext  

3.399,59
1.353,59
2.046,00

2.250,00
2.250,00

0,00

2.248,40
2.248,40

0,00

66,1 
166,1 

0 

99,9 
99,9 

0 
Transferuri cu 
caracter general  

18,53 22,00 21,46 115,8 97,6 

Ordine publică 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii  
- Transferuri  

o poliţia 
comunitară 

o protectie civilă 

2.603,50
37,51
72,91

2.493,08
2.493,08

110,42

2.328,08
67,40
64,88

2.195,80
2.195,80

132,28

1.860,85
65,90
58,71

1.736,24
1.736,24

124,61

71,5 
175,7 
80,5 
69,7 
69,7 
112,7 

79,9 
97,8 
90,5 
79,1 
79,1 
94,2 
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Învăţământ 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Asistenţă socială 
- Alte cheltuieli 
- Investiţii 
- Plăţi ani preced 

recup an curent 
o Prescolar 
o Primar 
o Secundar 
o Alte cheltuieli 
o Postliceal 

68.529,15
60.338,54
6.616,41

239,30
118,48

1.230,97
-14,55

10.973,91
19.995,46
37.339,52

0,25
220,01

63.176,52
53.413,00
8.173,39

276,59
159,63

1.183,50
-29,59

10.771,37
17.399,09
34.376,96

197,00
432,10

60.083,17
50.644,02
7.887,45

264,27
135,87

1.181,00
-29,44

10.140,07
16.863,27
32.572,33

196,23
311,27

87,7 
83,9 
119,2 
110,4 
114,7 
95,9 
202,4 

 
92,4 
84,3 
87,2 

0 
141,5 

95,1 
94,8 
90,5 
95,6 
85,1 
99,8 
99,5 

 
94,1 
96,9 
94,8 
99,6 
72,0 

Sănătate 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Asistenţă socială   
- Investiţii 

o Serv de 
sănătate  

o Alte cheltuieli 

1.092,61
1.058,81

15,80
18,00
0,00

1.074,61
18,00

2.885,85
2.509,05

233,80
20,00

123,00
2.865,85

20,00

2.853,26
2.487,34

223,31
20,00

122,61
2.833,26

20,00

261,2 
234,9 

1413,4 
111,1 

0 
263,7 
111,1 

98,9 
99,1 
95,5 
100 
99,7 
98,9 
100 

Asigurări şi asistenţă 
socială 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Transferuri între 

unităţi 
- Programe finanţate 

din fonduri 
structurale 

- Asistenţă socială 
- Alte cheltuieli  
- Investiţii 
- Plăti ani precedenţi 

recup an curent 
o Asistenţă 

acordată pers în 
varsta 

o Asistenţă 
socială în caz 
de invaliditate 

o Asistenţă 
socială ptr 
familie şi copii 

o Creşe 
o Ajutor social 
o Cantine de 

ajutor social 
o Alte cheltuieli în 

domeniul asig şi 
asist sociale 

12.021,72

7.443,86
1.685,49

468,23

195,64

2.255,77
31,99
0,00

-59,50

1.004,72

6.892,27

402,80

798,24
412,33

1.198,00

1.313,36

16.643,75

7.361,97
1.646,89

462,34

3.782,00

3.109,00
0,00

300,00
-18,45

5.144,34

7.094,83

480,00

727,42
733,00

1.116,50

1.347,66

13.655,61

7.073,31
1.622,06

437,09

1.944,62

2.593,68
0,00

10,00
-25,15

2.980,05

6.823,12

166,44

694,90
630,29

1.081,89

1.278,92

113,6 
 

95 
96,2 
93,4 

 
944 

 
 

115 
0 
0 

42,3 
 

296,6 
 
 

99,1 
 
 

41,3 
 
 

87,1 
152,9 
90,3 

 
97,4 

82,05 
 

96,1 
98,5 
94,5 

 
51,4 

 
 

83,4 
0 

3,3 
136,3 

 
57,9 

 
 

96,2 
 
 

34,7 
 
 

95,5 
86 

96,9 
 

94,9 
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Cultură, recreere şi 
religie  
- Salarii –  
- Bunuri şi servicii  
- Transferuri  
- Alte cheltuieli  
- Investiţii 
- Plăţi ani precedenţi 

recup an curent 
o Instit publ de 

spect şi 
concerte 

o Casa de cultură 
o Alte serv 

culturale 
o Sport 
o Tineret 
o Întreţinere 

grădini publ, 
zone verzi 

o Alte servicii 

7.211,25
1.639,25
1.404,68
4.006,70

10,59
150,03

0

1.716,70

302,00
28,54

1.988,00
10,59

2.885,97

279,45

6.827,71
1.329,25
1.209,80
3.791,11

20,00
485,00

-7,45

1.489,61

234,58
55,10

2.066,92
20,00

2.730,80

230,70

6.595,80
1.301,63
1.173,86
3.791,11

18,85
317,79

-7,44

1.489,61

234,58
55,10

2.066,92
18,84

2.505,84

224,91

91,5 
79,4 
83,6 
94,6 
178 

211,8 
0 
 

86,8 
 

77,7 
193,1 
104 
178 
86,8 

 
80,5 

96,6 
97,9 
97 
100 
94,3 
65,5 
99,9 

 
100 

 
100 
100 
100 
94,3 
91,8 

 
97,8 

Locuinţe servicii şi 
dezvoltare publică 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Investiţii 
- Majorare capital 

social 
- Plati ani precedenti 

recuperate an 
curent 

o Locuinţe 
o Iluminat public 
o Alte servicii 

14.522,19

3.441,84
9.609,32
1.495,78

0,00
-24,75

1.027,38
4.984,67
8.510,14

12.402,42

2.293,96
8.381,80
2.050,69

10,00
-334,03

413,80
5.091,69
6.896,93

11.816,25

2.255,20
8.134,30
1.745,94

9,10
-328,29

252,95
5.001,75
6.561,55

81,4 
 

65,6 
84,7 
116,7 

0 
0 
 

24,6 
100,4 
77,1 

95,3 
 

98,3 
97,1 
85,1 
91 

98,3 
 

61,1 
98,2 
95,1 

Protecţia mediului 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Investiţii 
- Majorare capital 

social 
- Plăţi ani precedenţi 

recuperate an 
curent 

o Salubritate 
o Canalizare 

3.126,01
0,00

3.077,48
118,25

0,00
-69,72

3.128,98
-2,97

2.816,90
788,40

1.792,50
136,00
100,00

0,00

2.816,90
0,00

2.706,29
753,35

1.729,92
123,02
100,00

0,00

2.706,29
0,00

86,6 
0 

56,2 
104 
0 
0 
 

86,5 
0 

96,1 
95,6 
96,5 
90,5 
100 
0 
 

96,1 
0 



Acţiuni generale 
economice 
- Operaţiuni 

financiare 
- Ramb credite 

interne 
- Ramb credite 

externe 
o Alte cheltuieli 

1.269,20

1.269,20
800,80 
468,40 

1.269,20

2.002,00

2.002,00
1.602,00 
400,00 

2.002,00

1.997,63

1.997,63
1.601,60 
396,03 

1.997,63

157,4 
 
 

200 
84,6 
157,4 

99,8 
 
 

100 
99 

99,8 

Combustibil şi 
energie 
- Bunuri şi servicii 
- Subvenţii 
- Investiţii 
- Majorare capital 

social 
- Plăţi ani precedenţi 

recuperate an 
curent 

o Energie termică 

33.104,99 
4.000,00

25.417,50
887,99

2.800,00
-0,50

33.104,99

35.140,27
0,00

29.715,00
3.127,00
2.300,00

-1,73

35.140,27

33.902,87 
0,00

29.715,00
1.889,59
2.300,00

-1,72

33.902,87

102,4 
0 

116,9 
212,8 
82,2 

 
 

102,4 

96,5 
0 

100 
60,4 
100 

 
 

96,5 

Agricultură 
- Bunuri şi servicii 

o Alte cheltuieli 

53,00
53,00
53,00

27,50
27,50
27,50

25,08
25,08
25,08

47,3 91 

Transporturi 
- Salarii 
- Bunuri şi servicii 
- Investiţii 
- Plăţi ani precedenţi 

recuperate an 
curent 

o Transport în 
comun 

o Străzi 

7.326,93
465,28
940,51

5.921,14
0,00

445,63
6.881,29

7.081,53
367,22

1.795,56
5.589,10
-670,35

0,00
7.081,53

5.823,24
353,13

1.784,20
4.356,25
-670,34

0,00
5.823,24

79,5 
75,9 
189,7 
73,6 

0 
 

0 
79,5 

82,2 
96,2 
99,4 
78, 
100 

 
0 

82,2 

     
Veniturile bugetului local al Municipiului Focşani pe cele 12 luni ale anului 2010 

s-au realizat în procent de 93,7 % faţă de prevederile anuale, din care veniturile proprii, 
constând din impozite, taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit,  în procent de 
94,8 %, iar sumele defalcate din TVA şi subvenţiile în procent de 95,4 % respectiv 82,2 
%. 

În ceea ce priveşte ponderea veniturilor în bugetul local, veniturile proprii 
reprezintă un procent de 53%, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 
38 %, iar subvenţiile alocate de la bugetul de stat şi alte bugete 9 %. 
 

Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor 
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Politica fiscală a municipiului a fost axată pe creşterea ponderii veniturilor proprii 
în buget, acestea constituind surse sigure de finanţare, care au crescut an de an 
urmare a politicilor adoptate. 

 
Evoluţia veniturilor bugetului local în perioada 2004 – 2009 
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În perioada 2004 – 2009, se poate observa că veniturile proprii au înregistrat un 

trend crescător urmare a intensificării acţiunilor de încasare şi recuperare a debitelor, a 
politicii centrale privind creşterea salariilor şi introducerii cotei unice de impozitare a 
veniturilor, ceea ce a influenţat pozitiv creşterea cotelor defalcate din impozitul pe venit. 

În anul 2010 măsurile financiare întreprinse pe plan central privind politica de 
personal a condus la reducerea veniturilor, respectiv a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit cu 3.049 mii lei. 

Impozitele şi taxele locale, faţă de prevederile bugetare anuale au fost realizate 
în procent de 91 % (realizări 35.412 mii lei prevederi 38.960 mii lei), iar faţă de debite în 
procent de 79,1 %, cu 33% mai mult decât în 2009. Debitele restanţă înregistrate la 
finele anului însumează 39.777 mii lei. Cele mai mari restanţe se înregistrează la 
impozitul pe clădiri - 12.593 mii lei, din care 2.501 mii lei persoane fizice şi 10.092 mii lei 
persoane juridice, amenzi de circulaţie - 9.888 mii lei cu 3.345 mii lei mai mult decât la 
finele anului 2009, impozitul asupra mijloacelor de transport - 9.828 mii lei, impozitul pe 
teren - 3.103 mii lei şi venituri din concesiuni şi închirieri – 3.613 mii lei.  

Comparând gradul de încasare a veniturilor pe anul 2010 faţă de realizările 
anului 2009 se constată o diminuare a acestora cu 7,16 %, din care impozitele şi taxele 
locale au crescut cu 3,2 %, încasându-se mai mult cu 1.105 mii lei, cotele defalcate din 
impozitul pe venit s-au diminuat cu 6,4 % respectiv 3.049 mii lei mai puţin decât în 
2009, sumele defalcate din TVA cu 16,7% mai mici cu 11.437 mii lei, iar subvenţiile au 
crescut cu 14,9% respectiv cu 1.761 mii lei. 

 
Realizarea veniturilor bugetului local pe anul 2010  

faţă de realizările veniturilor bugetului local în anul 2009 
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În ceea ce privesc cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe 
destinaţii ţinând cont de fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum 
şi de veniturile bugetului local estimate a se încasa la nivel de an şi de trimestru.  

Cheltuielile bugetului local pe anul 2010 au înregistrat un procent de realizare de 
93,6 %, fiind orientate pe achitarea cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor din 
subordine, subvenţii dirferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, asigurarea 
serviciilor social - culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului. 
 

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli  
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I. ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 83.209,30mii lei cu 5.663,28 mii lei 
mai puţin decât în 2009 
 

În conformitate cu Legea bugetară anuală municipalitatea, în cadrul acestei 
categorii de cheltuieli, a asigurat funcţionarea tuturor unităţilor şi serviciilor din 
învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cultură, sport, zone de agrement, religie şi 
tineret. Această categorie de cheltuieli reprezintă 55,4 % din totalul bugetului local şi s-a 
realizat în procent de  92,9 % faţă de prevederile bugetare. 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT  -  60.083,17 mii lei - cu 8.445,98 mii lei mai puţin decât în 2009 
Din bugetul local au fost alocate fonduri pentru asigurarea condiţiilor optime de 

desfăşurare a procesului instructiv educativ în 40 unităţi din învăţământul preuniversitar 
de stat  astfel:  
 50.644,02 mii lei - salarii cu 9.694,52 mii lei mai puţin decât în 2009, asigurându-

se salarii pentru 1.868 cadre didactice şi personal auxiliar, cu 61 personal mai 
mic faţă de 2009 datorită politicii privind salarizarea în acest domeniu; 

 7.887,45 mii lei  - cheltuieli materiale şi servicii de întreţinere şi gospodărie 
(încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, radio, furnituri de birouri, 
materiale pentru curăţenie, alte materiale şi servicii cu caracter funcţional, obiecte 
de inventar, reparaţii) cu 1.285,59 mii lei mai mult decât în 2009, creştere care se 
regăseşte la cheltuielile cu reparaţiile curente, realizate în 2010 în sumă de 
1.933,08 mii lei; 

 264,27 mii lei - gratuităţi elevi pe transportul urban de călători, competiţii sportive 
Liceul  cu program sportiv, cu 24,97 mii lei mai mult decât în 2009; 

 135,87 mii lei - burse acordate elevilor,  faţă de 118,48 mii lei în 2009; 
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 1.181 mii lei - investiţii cu 49,97 mii lei mai puţin decât în 2009, în condiţiile în 
care în anul curent investiţiile au fost suportate în totalitate din venituri proprii iar, 
în 2009 s-au alocat de la bugetul de stat prin bugetul local suma de 814,2 mii lei. 



Investiţiile în anul 2010 au fost orientate spre finalizarea celor aflate în continuare 
şi întocmirea unor studii de fezabilitate în vederea depunerii de proiecte spre 
obţinerea de finanţări externe nerambursabile; 

 -29,44 mii lei reprezintă recuperări de sume plătite în anul precedent; 
 

Pe categorii de învăţământ în anul 2010, faţă de 2009 s-au alocat mai multe 
surse învăţământului postliceal urmare a infiinţării de clase finanţate de la bugetul local, 
în timp ce învăţământul preşcolar, primar şi secundar înregistrează o scădere urmare a 
faptului că nu s-au mai alocat subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii precum  şi 
a politicii de reducere a salariilor şi cheltuielilor materiale începând cu sem II al anului. 
 

Evoluţia cheltuielilor de învăţământ 
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SĂNĂTATE – 2.853,26 mii lei - cu 1.760,65 mii lei mai mult decât în 2009 
 

Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de 
călători pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzie Sanguină  în sumă de 20 
mii lei şi cheltuielile aferente personalului sanitar care lucrează în cabinetele medicale 
şcolare şi mediatorii persoanelor aflate în dificultate, în sumă de 2.833,26 mii lei, din 
care salarii 2.487,34 mii lei, bunuri şi servicii 223,31 mii lei şi investiţii 122,61 mii lei. De 
menţionat că aceste cheltuieli s-au dublat faţă de realizările anului precedent, urmare a 
faptului că activitatea cabinetelor medicale şcolare şi a mediatorilor a fost preluată de la 
spitalul judeţean începând cu luna iulie 2010. 
 
 

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – 6.595,80 mii lei - cu 615,45 mii lei mai 
puţin decât în 2009 
 
o 3.791,11 mii lei cu 215,59 mii lei mai puţin decât în 2009 - Transferuri către 

unităţile de cultură din subordine  pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare, 
pregătire a stagiunilor şi a deplasărilor la manifestările artistice organizate în 
municipiu, judeţ şi în ţară de către cele 4 instituţii de cultură: Ansamblul Folcloric 
„Ţara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, Formaţia Corala Tradiţională 
”Pastorala, Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”, precum şi pentru activităţile 
sportive organizate în cadrul Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, instituţii la 
care sunt angajaţi 180 de persoane;  
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o 55,10 mii lei - finanţarea editării revistei Focşanii – revistă a municipiului 
difuzată gratuit prin Centrul de Comunicare cu Cetăţenii şi centrele comerciale de 



încasare a facturilor ale unităţilor de subordonare locală SC ENET SA,  CUP RA şi 
SC Transport Public SA ; 

 
o 18,84 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din 

municipiul Focşani pentru susţinerea a 6 proiecte;  
 
o 19,90 mii lei sprijin financiar acordat Parohiei “Pogorârea Sf Duh” pentru 

plata lucrărilor de împrejmuire a parohiei;  
 
o 205,01 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive 

importante din viaţa comunităţii: oganizarea zilei de 24 ianuarie, sărbătorilor de 
primăvară 1-8 martie şi paştele, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, zilelor Municipiului 
Focşani, sărbătorilor de iarnă, premierea elevilor şi sportivilor cu rezultate 
deosebite obţinute la olimpiadele pe discipline şi campionatele sportive organizate 
în anul 2010,  acordarea diplomei de fidelitate pentru cuplurile focşănene care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, şi a premiilor de longevitate pentru 
persoanele care au vârsta de peste 90 de ani;  

 
o 2.505,84 lei - Întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze 

sportive, cimitire, efectuată prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, din care 
investiţii 317,79 mii lei pentru gardul de la Cimitirul Nordic, amenajare cimitir 
Sudic, achiziţionarea de locuri de joacă pentru copii, modernizare şi extindere 
zone verzi în zona de sud est a municipiului.  

 
 

Evoluţia cheltuielilor culturale, sportive de tineret, agrement şi religie 
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ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  – 13.677,07 mii lei - cu 1.636,82 mii lei 
mai mult decât în 2009 
 

De la acest capitol se finanţează activitatea a două creşe, Serviciului Public de 
Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Căminul pentru persoane vârstnice, alte 
acţiuni de asistenţă socială. 
 

 437,09 mii lei - Căminul pentru persoane în vârstă pentru asigurarea cheltuielilor 
de întreţinere a unui număr de 37 persoane în vârstă cazate şi plata personalului 
care deserveşte unitatea; 
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 1.944,62 mii lei – continuarea lucrărilor de investiţii la Căminul pentru persoane în 
vârstă, corpul 3 şi 5 cu finanţare din fonduri structurale; 



 5.682,51 mii lei drepturi salariale pentru un numar de 435 asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap angajaţi cu carte de muncă şi 220 indemnizaţii; 

 1.796,95 mii lei - gratuităţi pe transportul urban de călători cu 356,28 mii lei mai 
mult decât în 2009: 

• 1.130,61 mii lei, cu 84,24 mii lei mai mult decât în 2009, gratuităţi pe 
mijloacele de transport în comun pentru un număr mediu lunar de 2430 
persoane cu handicap şi însoţitori ai acestora; 

 
• 598,34 mii lei, cu 283,14 mii lei mai mult decât în 2009, gratuităţi pe 

transportul urban de călători pentru un număr mediu lunar de 2650 
pensionari;   

• 68 mii lei, cu 11,1 mii lei mai puţin decât în 2009, gratuităţi pe transportul 
urban de călători pentru un număr mediu lunar  de 152 veterani de război, 
foşti deţinuti politici, revoluţionari;  

 455,55 mii lei venit minim garantat acordat pentru un număr mediu lunar de 116 
familii;  

 187,67 mii lei subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 

 166,44 mii lei asistenţă socială pentru copii şi familie (constituirea familiei şi 
acordarea trusoului pentru noii născuţi); 

 18,53 mii lei - transferuri la bugetul fondului pentru sănătate pentru persoanele 
care primesc ajutor social; 

 1.081,89 mii lei - Cantina de Ajutor Social care are ca obiect de activitate servirea 
mesei calde pentru cca 350 persoane cu venituri mici sau fără venituri;  

 694,90 mii lei  - 2 Creşe  din care 405,9 mii lei - salarii pentru un număr de 30 
persoane angajate şi 290 mii lei - cheltuieli materiale (hrană pentru cei 122 de copii 
cu vârsta până în 3 ani,  încălzire, iluminat, apă canal, materiale de curăţenie, 
lenjerie pat, veselă bucătărie etc.);  

 1.020,50 mii lei - Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  din care 796 mii lei 
- salarii pentru personalul angajat în cadrul serviciului şi 224,5 mii lei cheltuieli 
materiale de intreţinere şi funcţionare;  

 190,42 mii lei – contribuţie la proiectul Adăpost pentru oamenii străzii derulat în 
parteneriat cu Crucea Roşie;  

 
 

Ponderea cheltuielilor de asistenţă socială pe categorii 
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II. SERVICII PUBLICE  – 62.603,58 mii lei - cu 5.666,28 mii lai mai puţin decât 
în 2009 
 
 În cadrul acestui capitol, în anul 2010 s-au finanţat cheltuieli de personal, 
materiale şi investiţii pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării în condiţii optime a 
serviciilor descentralizate ale municipiului care număra 895 angajaţi, iar din octombrie 
2010, în urma măsurilor de reducere a personalului şi încadrare în limita aprobată prin 
hotărâre de guvern 555 persoane,  din care:  

♦ Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice - 285 angajaţi, având ca obiect de 
activitate salubrizarea oraşului, activitatea de ecarisaj, dezinsecţie şi 
deratizare a domeniului public, întreţinerea, modernizarea străzilor, 
trotuarelor şi parcărilor, asigurarea şi întreţinerea semnelor de circulaţie, 
a iluminatului public, dezăpezire,etc, iar din octombrie 303 persoane; 

♦ Administraţia Pieţelor Focşani cu 105 angajaţi, care asigură desfăşurarea 
unui comerţ civilizat şi de calitate în pieţe, târguri şi oboare, care 
începând cu octombrie a devenit societate comercială; 

♦ Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – 1 angajat şi 60 voluntari; 
♦ Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – 21 angajaţi iar 

din octombrie 2010, 15 persoane; 
♦ Poliţia Comunitară – 319 persoane angajate, iar din octombrie, 98 

persoane; 
♦ Autoritatea publică – 165 angajati, iar din octombrie 138 persoane; 

           Deasemenea, Municipiul Focşani este acţionar al societăţilor comerciale din 
subordine:  

 SC Enet SA Focşani care asigură furnizarea şi distribuţia apei calde şi a 
încălzirii locuinţelor în sistem centralizat;  

 SC Transport public SA Focşani care asigură transportul urban de calatori;  
 SC CUP SA Focşani care asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, 

colectarea şi transportul gunoiului menajer;  
 SC CUP Salubritate SRL care asigură desfăşurarea activităţii de colectare a 

gunoiului menajer şi industrial, operaţiuni de reparaţii străzi; 
 SC Administraţia Pieţelor Focşani SA care asigură desfacerea alimentelor şi 

produselor industriale în pieţele din oraş; 
            

Pe categorii de cheltuieli serviciile publice se prezintă astfel: 
 

Iluminat public – 5.001,75 mii lei cu 17,80 mii lei mai mult decât în 2009 
♦ 4.852,81 mii lei – contravaloarea energiei electrice consumată pentru 

iluminatul public al municipiului; 
♦ 166,14 mii lei - cheltuieli legate de întreţinerea reţelelor stradale; 
♦ -17,20 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul 

curent; 
 

Locuinţe – 252,95 mii lei cu 774,43 mii lei mai puţin decât în 2009, având în 
vedere că în 2010 nu s-au primit fonduri pentru reabilitarea faţadelor la blocurile de 
locuinţe 

♦  3,65 mii lei - plata utilităţilor la locuinţele neocupate din fondul locativ; 
♦ 150,09 mii lei -reparaţii curente fond locativ;  
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♦ 89,33 mii lei – servicii de întreţinere fond locativ; 



♦ 10,00 mii lei investiţii–Studiu fezabilitate reparaţii capitale acoperiş bloc 
L1-L2 ; 

♦ -0,12 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul 
curent; 

 
Întreţinerea şi repararea străzilor – 5.823,24 mii lei cu 1.058,56 mii lei mai 

puţin decât în 2009 
♦ 353,13 mii lei – salarii pentru personalul angajat la Direcţia de Dezvoltare 

Servicii Publice care au ca sarcină administrarea străzilor şi parcărilor;  
♦ 1.784,20 mii lei – cheltuieli de reparaţii străzi, întreţinere semne de 

circulaţie, marcaje rutiere efectuate de către Direcţia de Dezvoltare 
Servicii Publice;   

♦ 4.356,25 mii lei – investiţii – refacere infrastructură străzi în municipiu,  
proiecte tehnice pentru proiectul integrat de dezvoltare aferentă zonei de 
sud - est al municipiului (Cartierul Sud, Mândresti şi zona Laminorul);  

♦ - 670,34 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul 
curent 

 
Salubritate – 2.706,29 mii lei cu 419,72 mii lei mai puţin decât în 2009 
♦ 3.077,49 mii lei  plata serviciului de salubritate actvitate preluată de 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice în aprilie 2010 de la SC CUP 
Salubritate SRL, pentru care plăteşte salarii în sumă de 753,35 mii lei şi 
cheltuieli materiale de 1.729,92 mii lei cheltuieli care includ şi activităţile 
de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public;  

♦ 123,02 mii lei – investiţii – platformă depozitare material antiderapant, 
utilaj multifuncţional de dezăpezire; 

♦ 100 mii lei - participare la constituirea capitalului social a SC CUP 
Salubritate SRL; 

 
Combustibil energie termică  - 33.902,87 mii lei cu 797,88 mii lei mai mult 

decât în 2009 
♦ 29.715 mii lei  subvenţie pentru diferenţă preţ energie termică livrată 

populaţiei -  din care 7.906 mii lei din subvenţii alocate de la bugetul de 
stat pentru compensarea creşterilor neprevizionate a preţurilor la 
combustibil şi 21.809 mii lei din venituri proprii ale bugetului local, cu 
4.297,50 mii lei mai mult decât în 2009; 

♦ 1.889,59 mii lei – investiţii privind reabilitarea sistemului centralizat de 
termoficare; 

♦ 2.300,00 mii lei – majorarea capitalului social la SC ENET SA Focşani; 
 

Alte acţiuni de gospodărire a municipiului – 8.933,28 mii lei cu 3.248,77 mii 
lei mai puţin decât în 2009 
♦ 4.077,09 mii lei - servicii publice asigurate de Primăria Municipiului 

Focşani: 
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 1.736,24 mii lei – transferuri către Poliţia Comunitară a Municipiului 
Focşani, în completarea veniturilor proprii, care are ca obiect de 
activitate asigurarea ordinei şi liniştei publice în municipiul Focşani;  



 485,79 mii lei servicii de evidenţă a persoanelor -  eliberarea cărţilor 
de identitate, oficierea şi înregistrarea căsătoriilor, naşterilor şi 
deceselor   

 124,61 mii lei – asigurarea activităţilor de protecţie civilă şi situaţii de 
urgenţă;  

 25,08 mii lei – întreţinere păşuni;  
 433,08 mii lei contribuţii finanţare proiect investiţii Recalificare 

urbană Piaţa Unirii; 
 1.546,03 mii lei investiţii din care: 78,13 mii lei lucrări exterioare 

aferente cartierelor de tineret Sud şi Brăilei, 262,71 mii lei pentru 
reactualizarea Planul Urbanistic General al municipiului Focşani, 
1.199,54 mii lei lucrări investiţii Piaţa Unirii, 5,65 mii lei studii 
fezabilitate. 

 9,10 mii lei participare la constituirea capitalului social a SC 
Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 - 282,84 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în 
anul curent; 

♦ 2.678,63 mii lei servicii asigurate prin Direcţia de Dezvoltare Servicii 
Publice: 

 1.093,87 mii lei -  salarii; 
 1.419,28 mii lei - cheltuieli materiale privind susţinerea parcului de 

maşini, asigurării bunei funcţionări a atelierului mecanic prin 
intermediul căruia se confecţionează inventarul urban, ridicarea 
autovehiculelor fără stăpân, ecarisaj, etc.;  

 169,91 mii lei – investiţii reperezentând continuarea lucrărilor la 
staţionarul pentru câini comunitari şi animale de companie;  

 -4,43 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul 
curent; 

♦ 2.177,54 mii lei servicii de administrare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor 
asigurate prin Administraţia Pieţelor Focşani: 

 1.161,33 mii lei - salarii pentru un număr de 103 persoane care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul acestui serviciu public; 

 1.019,91 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de 
întreţinere (plata utilităţilor energie electrică, încălzire şi apă, furnituri 
de birou, materiale de curăţenie, telefon, reparaţii, servicii specifice 
activităţii pieţelor, târgurilor şi oboarelor); 

 20 mii lei - investiţii, maşină de spălat piaţa; 
 -23,70 mii lei - plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul 

curent; 
 

Activitatea autorităţii publice – 5.983,20 mii lei cu 980,26 mii lei mai puţin 
decât în 2009 
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             În aparatul Primăriei Municipiului Focşani sunt angajate 138 persoane, la care 
se adaugă 21 consilieri locali. Pe cele 12 luni ale anului 2010 cheltuielile au fost 
direcţionate astfel: 3.755,09 mii lei - cheltuieli pentru salarii, cu 898,95 mii lei mai puţin 
decât în 2009 urmare a măsurilor de reducere a acestor cheltuieli constând în 
reducerea orelor suplimentare, neangajarea posturilor vacante, reducerea din iulie a 
salariilor cu 25%, 2. 268,09 mii lei - cheltuieli materiale mai mici cu 85,83 mii lei decât 
cele din 2009, alte transferuri către bugetul de stat 38,72 mii lei şi -78,70 mii lei plăţi 



efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent. Cheltuielile materiale au fost 
alocate pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiei fiind destinate plătii utilităţilor 
aferente sediului, furnituri de birou, materiale de curăţenie, alte servicii. 
 

Ponderea cheltuielilor în total servicii publice 
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III. SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 4.422,93 mii lei - cu 425,68 mii lei mai 
puţin decât în 2009 
 
♦ 176,90 mii lei pentru constituirea „Fondului privind garantarea rambursării 

ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plăţii comisioanelor, 
taxelor şi a altor speze aferente acestuia”, într-un cuantum de 10 % din 
echivalentul în lei a obligaţiilor anuale ale SC CUP SA faţă de Ministerul 
Finanţelor Publice, aferente împrumutului cu finanţare externă BERD pentru 
investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă” cu termen final de 
rambursare mai 2012. 

 
♦ 396,03 mii lei - alimentarea contului de rezervă a SC CUP SA Focşani cu 

echivalentul impozitului pe profit şi vărsământul din profitul net  pe care regia are 
obligaţia să le vireze la bugetul local în vederea asigurării surselor de rambursare 
a împrumutului BERD contractat de către aceasta; 

 
♦ 2.248,40 mii lei dobânzi aferente obligaţiunilor municipale aferente 

împrumutului pentru refacerea infrastructurii stradale în sumă de 28.000.000 lei 
contractat printr-un montaj financiar credit si obligaţiuni municipale de la Dexia 
KommunalKredit Bank – termen final de rambursare 2026 pentru Refacerea 
infrastructurii unor străzi din municipiul Focşani. 

 
♦ 1.601,60 mii lei rambursări împrumuturi aferente obligaţiunilor municipale 

aferente împrumutului pentru refacerea infrastructurii stradale în sumă de 
28.000.000 lei.  
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EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR 
FINANŢATE PARŢIAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 
 

mii lei 

Raportul Primarului municipiului Focşani - 2010 25

Nr 
crt. 

Indicatori Realizări 
2009 

Buget  
2010 

Realizări 
2010 

% % 
 

A B 1 2 3 3/1 3/2 
I VENITURI TOTALE : 10.952,25 9.780,33 9.158,40 83,6 93,7 
A Venituri proprii, din care 3.439,11 5.295,28 2.693,18 78,3 50,9 
A1 VENITURI NEFISCALE 3.438,92 5.295,28 2.693,18 78,3 50,9 
 Venturi din prestări 

servicii 
2.671,43 2.518,95 1.923,13 726 76,4 

 Contribuţie întreţinere a 
persoanelor asistate 

185,11 210,35 211,30 114,2 100,5 

 Venituri din concesiuni şi 
închirieri 

16,29 10,95 11,67 71,6 106,6 

 Venituri din serbări şi 
spectacole şcolare, 
manifestări culturale, 
artistice, sportive 

256,24 278,80 184,69 72,1 66,3 

 Alte venituri din prestări 
servicii sau alte 
activităţi 

82,69 109,00 120,29 145,5 110,4 

 Alte venituri din taxe 
administrative, 
eliberări permise 

203,46 226,34 217,58 106,9 96,1 

 Donaţii şi sponsorizări 23,70 23,64 24,52 103,5 103,7 
A2 VENITURI DIN CAPITAL 0,19 0,00 0,00 0 0 
 Venituri din valorificarea 

unor bunuri ale 
instituţiilor publice 

0,19 0,00 0,00   

B Subvenţii 7.513,14 7.000,45 6.465,22 86,1 92,4 
 Subvenţii de la bugetul 

local 
7.513,14 6.973,25 6.450,24 85,9 92,5 

 Subvenţii de la alte 
bugete 

0,00 27,20 14,98 0 55,11 

II CHELTUIELI TOTALE : 10.903,24 9.780,33 9.605,00 88,1 98,2 
1. Servicii publice 

generale 
- salarii 
- bunuri şi servicii 
- plăţi recuper din ani 

preced 
o Serviciul public de 

evidenţă a 
persoanelor 

730,68
421,13
311,34

-1,79
730,68

750,34
385,74
364,60

0,00
750,34

703,37 
341,54 
361,84 

0,00 
703,37 

96,3 
81,1 
116,2 

0 
96,3 

 

93,7 
88,6 
99,3 

0 
93,7 



2. Ordine publică 
- salarii 
- bunuri şi servicii 
- plăţi recuper din ani 

preced 
o Poliţia comunitară 

5.115,50
4.303,15

821,31
-8,96

5.115,50

4.116,60
3.437,50

689,00
0,00

4.116,60

4.105,98 
3.431,69 

684,19 
0,00 

4.105,98 

80,3 
79,8 
83,3 

0 
70,8 

99,8 
99,8 
99,3 

0 
99,8 

3. Cultură, recreere şi 
religie  
- salarii  
- bunuri şi servicii  
- plăţi recuper din ani 

preced 
o Instituţii publice de 

spectacole 
o  Case de cultură 
o Servicii recreative 

şi sportive 

4.403,71
2.352,16
2.051,69

-014
2.007,90

383,27
2.012,54

4.240,70
1.902,04
2.340,76

0,00
2.225,00

484,62
2.371,00

4.147,26 
1.886,06 
2.263,21 

0,00 
1.766,40 

 
286,74 

2.094,12 

94,2 
80,2 
110,3 

0 
88 
 

74,8 
104,1 

 

97,8 
99,2 
96,7 

0 
79,4 

 
74,8 
88,3 

4. Asigurări şi asistenţă 
socială  
- salarii  
- bunuri şi servicii  

o Asistenţă acordată 
persoanelor în 
vârstă  

653,35
293,67
359,68
653,35

 

672,69
258,34
414,35
672,69

648,39 
249,54 
398,85 
648,39 

 

99,2 
85 

110,9 
99,2 

96,4 
96,6 

0 
96,4 

 Excedent 49,01 0,00 -446,60   
 
Veniturile proprii încasate de cele 8 instituţii care se finanţează din venituri proprii şi 

alocaţii de la bugetul local deţin o pondere de 29,4 % din total buget, având în vedere 
faptul că Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” şi Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” nu şi-a 
desfăşurat activitatea în sediilor lor, acestea fiind în reparaţii în cadrul proiectului 
„Recalificare urbană Piaţa Unirii”, iar subvenţiile reprezintă 70,6 %: 

 Serviciul public de evidenţă a persoanelor -  total execuţie venituri 703,37 mii lei din 
care venituri proprii 217,58 mii lei (30,9 %) şi subvenţii buget local 485,79 mii lei, 
venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 341,53 mii lei şi a cheltuielilor 
materiale de 361,84 mii lei; 

 Poliţia Comunitară - total execuţie venituri 4.105,98 mii lei din care venituri proprii 
1.923,14 mii lei (46,8 %) şi subvenţii buget local 1.736,24 mii lei, venituri utilizate 
pentru plata salariilor în sumă de 3.421,79 mii lei şi a cheltuielilor materiale de 
682,19 mii lei; 

 Teatrul Municipal - total execuţie venituri 610,54 mii lei din care venituri proprii 
168,60 mii lei (27,6 %) şi subvenţii buget local 441,94 mii lei, venituri utilizate pentru 
plata salariilor în sumă de391,94 mii lei şi a cheltuielilor materiale de 218,60 mii lei; 

 Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” - total execuţie venituri 887,14 mii lei din care 
venituri proprii 83,41 mii lei (9,%) şi subvenţii buget local 803,73 mii lei, venituri 
utilizate pentru plata salariilor în sumă de 748,97 mii lei şi a cheltuielilor materiale de  
138,17 mii lei; 

 Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala” -  total execuţie venituri 268,72 mii lei din 
care venituri proprii 9,79 mii lei (3,7 %) şi subvenţii buget local 258,93 mii lei, venituri 
utilizate pentru plata salariilor în sumă de 231,86 mii lei şi a cheltuielilor materiale de 
36,86 mii lei; 
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 Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia” -  total execuţie venituri 286,74 mii lei din care 
venituri proprii 52,16 mii lei (18,2 %) şi subvenţii buget local 234,58 mii lei, venituri 



utilizate pentru plata salariilor în sumă de 180,47 mii lei şi a cheltuielilor materiale de 
106,27 mii lei; 

 Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 - total execuţie venituri 2.094,12 mii lei din 
care venituri proprii 27,20 mii lei (1,3 %) şi subvenţii buget local 2.066,92 mii lei, 
venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de  330,81 mii lei şi a cheltuielilor 
materiale de 1.763,31 mii lei; 

           Salariile acordate de cele 8 instituţii însumând 5.896,91 mii lei, reprezintă 61,4 % 
din buget, în timp ce cheltuielile materiale aferente activităţilor specifice reprezintă doar 
38,6 %.   
           Bugetul instituţiilor finanţate parţial din bugetul local se încheie pe anul 2010 cu 
un deficit de 446,60 mii lei acoperit din excedentul anului precedent, aferent Poliţiei 
Comunitare. 
 
 

DETALIEREA  BUGETULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI  
 

bunuri si 
servicii

39%

salarii
61%

 
 
 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR  
FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 

1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 
        mii lei 
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Nr 
crt. 

Indicatori Realizări
2009 

Buget 
2010 

Realizări
2010 

% % 

A B 1 2 3 3/1 3/2 
I VENITURI TOTAL din 

care: 
3.157,68 4.296,59 3.420,08 108,3 79,6 

A Venituri proprii, din care 3.157,68 4.296,59 3.420,08 108,3 79,6 
A1 VENITURI NEFISCALE 3.157,51 4.293,59 3.419,56 108,3 79,7 
 Venituri din concesiuni şi 

închirieri 
629,90 817,16 622,11 98,8 76,1 

 Taxe şi alte venituri în 
învăţământ 

159,54 257,00 167,10 104,7 65,0 

 Venituri din prestări 
servicii 

42,28 136,80 95,52 225,9 69,8 

 Contribuţia elevilor pentru 
internate, cămine  şi 
cantine 

1.937,99 2.521,50 2.178,84 112,4 86,4 

 Venituri din valorificarea 
produselor obţinute din 
activitatea proprie 

34,00 40,00 11,78 34,7 29,5 



 Venituri din organizarea 
de cursuri de calificare 
şi conversie 
profesională 

10,09 10,00 0,70 6,9 7,0 

 Venituri din serbări şi 
spectacole scolare, 
manifestări culturale, 
artistice, sportive 

2,57 8,00 5,17 201,2 64,6 

 Alte venituri din prestări 
servicii sau alte 
activităţi 

208,80 270,58 228,55 109,5 84,5 

 Donaţii şi sponsorizări 132,34 232,55 109,79 83,0 47,2 
A2 VENITURI DIN CAPITAL 0,17 3,00 0,52 305,9 17,3 
 Venituri din valorificarea 

unor bunuri ale 
instituţiilor publice 

0,17 3,00 0,52 305,9 17,3 

II CHELTUIELI TOTALE 
din care: 

3.249,95 4.296,59 3.355,16 103,2 78,1 

1. Învăţământ 
- salarii 
- bunuri şi servicii 
- asistenţă socială 
- investiţii 

o prescolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

3.249,95
247,51

2.904,66
48,26
49,52

1.399,43
183,20

1.571,53
95,79

4.296,59
237,34

3.951,70
61,50
46,00

1.877,53
269,40

2.049,28
100,38

3.355,16
123,97

3.147,23
37,96
46,00

1.590,85
197,18

1.467,27
99,86

103,2 
50,1 

108,4 
76,7 
92,9 

113,7 
107,6 
93,4 

104,3 

78,1 
52,2 
79,7 
61,7 

100,0 
84,7 
73,2 
71,6 
99,5 

 Excedent -92,27 64,92   
                

În conformitate cu prevederile legale unităţile din învăţământul preuniversitar de 
stat pot realiza venituri din diferite activităţi, venituri care vor fi utilizate pentru finanţarea 
complementară. În anul 2010 s-au încasat venituri în sumă de 3.420,80 mii lei,  
ponderea cea mai mare constituind-o contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi 
cantine (63,7 %).  

Cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor personalului care prestează ore 
pentru activitatea autofinanţată ex Grup Şcolar Auto pentru orele de conducere pe 
mijloace de transport şi Şcoala Posliceală Sanitară pentru clasele cu taxă,  bunuri şi 
servicii cu predilecţie pentru plata utilităţilor şi reparaţiilor. La începutul anului se 
înregistra un sold iniţial de 540,02 mii lei, iar la finele anului 604,94 mii lei, sold care se 
reportează în anul 2011. 

 
EXECUŢIA BUGETULUI VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE 

 ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 

mii lei 
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Nr 
crt. 

Indicatori Realizări 
2009 

Buget 
2010 

Realizări
2010 

% % 
 

A B 1 2 3 3/1 3/2 
I VENITURI TOTAL din 

care: 
8,15 1.678,01 3,69 45,3 0,2 

 VENITURI FISCALE 8,15 1.678,01 3,69 45,3 0,0 



 Taxe speciale 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
 Depozite speciale pentru 

construcţii de locuinţe 
0,00 273,07 0,00 0,0 0,0 

 Fond de rulment 8,15 1.404,94 3,69 45,3 0,3 
II CHELTUIELI TOTALE 

din care: 
798,70 1.678,01 719,37 90,1 42,9 

 Alte servicii publice 
generale 
- operaţiuni financiare 

o fond rulment 

0,00

0,00
0,00

431,91

431,91
431,91

0,00

0,00
0,00

0,0 0,0 

 Asigurări şi asistenţă 
socială  
- Programe cu 

finanţare fonduri UE 
o Asistenţă 

asigurată 
persoanelor în 
vârstă 

0,00

0,00

0,00

223,03

223,03

223,03

223,03

223,03

223,03

0,0 100,0 

 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică  
- bunuri şi servicii 
- investiţii 

o Locuinţe 
o Alimentare cu 

gaze naturale 
o Alte servicii 

798,70

630,19
168,51
168,51
248,66

381,54

1.023,07

750,00
273,07
273,07
450,00

300,00

496,34

496,34
0,00
0,00

232,59

263,75

62,2 
 

78,8 
0,0 
0,0 
93,5 

 
69,1 

48,5 
 

66,2 
0,0 
0,0 
51,7 

 
87,9 

 Deficit -790,55 -715,68   
             

Bugetul veniturilor şi cheltuielilor din afara bugetului local cuprinde depozitele 
speciale pentru construcţii de locuinţe şi fondul de rulment. 

Cheltuielile au fost orientate spre cofinanţarea investiţiilor: introducerea gazelor 
naturale şi Recalificare urbană „Piaţa Unirii”. 

Deficitul curent înregistrat de 715,68 mii lei este acoperit din soldul iniţial 
înregistrat la începutul anului de 1.678,12 mii lei, astfel încât la finele anului 2010 se 
înregistrează un sold final de 962,44 mii lei, care se reportează în  anul 2010 ca 
excedent.   

 
 

REALIZAREA PROGRAMULUI  INVESTIŢIONAL  
ÎN ANUL 2010  -  15.252,37 mii lei  

 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT – 1.181,00 mii lei: 

 483,88 mii lei reparaţii capitale: Grădiniţa nr.7, Şcoala nr.7, Liceul pedagogic; 
 394,95 mii lei investiţii : Colegiul Tehnic „Gh Asachi”, Colegiul economic „M 

Kogălniceanu”; 
 270,37 mii lei studii de fezabilitate reparaţii capitale:  Şcoala generală nr.5, 
Şcoala generală nr.10, Liceul pedagogic „Spiru Haret”, Colegiul Naţional „A I 
Cuza”, Colegiul Naţional „Unirea”, Campus şcolar şi dotări;  

 14.20 mii lei sisteme de alarmă antiefracţie, avertizare incendiu: Grădiniţa nr.4, 
Grădiniţa nr.6 şi Grădiniţa nr.21; 
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 17,60 mii lei dotări bucătărie, spălătorie Grădiniţa nr.8 şi Grădiniţa nr.16; 



 
SĂNĂTATE, ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 132,61 mii lei: 

 122,61 mii lei - aparatură medicală pentru cabinetele medicale şcolare; 
 10,00 mii lei –proiect tehnic reabilitare termică şi refacere acoperiş corp 4, 

Căminul pentru persoane vârstnice; 
 
SPAŢII VERZI, ZONE DE AGREMENT ŞI RELIGIE – 317,79 mii lei: 

 71,93 mii lei – proiect tehnic modernizare şi extindere spaţii verzi zona de SE; 
 29,06 mii lei – refacere gard Cimitir nordic; 
 18,00 mii lei – studiu de fezabilitate şi amenajare Cimitir Sudic etapa a II –a; 
 198,80 mii lei – 4 locuri de joacă pentru copii; 

 
LOCUINŢE , SERVICII DE DEZVOLTARE – 1.745,94 mii lei: 

  1.199,52 mii lei – recalificare urbană Piaţa Unirii; 
  78,13 mii lei – reţele exterioare Cartierul Tineretului şi Brăilei; 
  169,91 mii lei – staţionar pentru câinii comunitari şi animale de companie; 
  262,71 mii lei – planul urbanistic general; 
   20,00 mii lei – maşină de spălat piaţa; 
 15,67 mii lei – studii de fezabilitate, studii topo şi geo etc; 

 
SALUBRITATE – 123,02 mii lei: 

 44,83 mii lei – Studiu de fezabilitate şi amenajare platformă depozitare material 
antiderapant; 

 78,19 mii lei –utilaj multifuncţional pentru dezăpezit; 
 
SISTEMUL DE ENERGIE TERMICĂ – 1.889,59 mii lei: 

 1.889,59 mii lei - modernizarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a energiei  
termice şi reabilitarea sistemului de termoficare;  

 
STRĂZI – 4.356,25 mii lei: 

 3.619,84 mii lei - refacerea infrastructurii stradale; 
 39,74 mii lei – proiect tehnic sitem supraveghere şi creşterea siguranţei; 
 676,53 mii lei - proiect tehnic reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane 

în zona de sud est; 
 20,14 mii lei – studiu de soluţie intersecţie B-dul Republicii- B-dul Independenţei, 

B-dul Independenţei - str Mărăşeşti şi studiu de fezabilitate refacere străzi S 
Bărnuţiu, M Kogălniceanu, tronson D Cantemir; 

 
CONTRIBUŢII FINANŢĂRI INVESTIŢII – 929,42 mii lei: 

 696,83 mii lei contribuţii finanţare proiect investiţii Recalificare urbană Piaţa 
Unirii; 

 232,59 mii lei contribuţii la lucrarea de investiţii privind introducerea gazelor 
naturale derulate de furnizorul de gaze naturale; 

 
PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ EXTERNĂ – 2.167,65 mii lei 

 2.167,65 mii lei – continuarea lucrărilor de investiţii la Căminul pentru persoane 
în vârstă, corpul 3 şi 5 cu finanţare din fonduri structurale; 

 
PARTICIPAŢIUNI LA CONSTUTIREA/MAJORAREA DE CAPITAL LA SOCIETĂŢILE 
CPMERCIALE UNDE MUNICIPIUL FOCŞANI ESTE ACŢIONAR – 2.409,10 mii lei  

 2.300,00 mii lei - majorarea capitalului social la SC ENET SA Focşani; 
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 100,00 mii lei - participare capital social la constituirea SC CUP Salubritate SRL; 



 9,10 mii lei - participare capital social la constituirea SC Administraţia Pieţelor 
Focşani SA; 

 
Ponderea categoriilor de investiţii 

Sanatate si asistenta 
sociala

15%

Spatii verzi
2%

Salubritate
1%

Locuinte
1%

Strazi
23%

Sistem energie termica
12%Introducere gaze

2%

Ecarisaj
1%

Piata Unirii
12%

PUG
2%

Studii dotari
5%

Participatiuni la 
capitalul social

16%

Invatamant
8%

 
3. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focşani 
 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63 din 30 

iunie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 202/2010, a fost aprobată organigrama, 
statul de funcţii şi numărul de personal pentru Primăria Municipiului Focşani.  

Astfel, la nivelul lunii august 2010, în organigrama Primăriei Municipiului Focşani 
au fost aprobate 220 posturi, din care: 112 funcţii publice, 105 funcţii în regim 
contractual, (82 personal medical) şi 3 funcţii alese.  
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Organigrama a fost structurată pe 3 direcţii, 8 servicii, 3 birouri şi 22 
compartimente, respectiv: 
 
- Direcţia economică, cu un număr de 44 de posturi, toate ocupate, are în componenţa 
sa 2 servicii şi este subordonată Primarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale 
presupun:  

- gestionarea patrimoniului, a mijloacelor materiale şi financiare; 
- gestionarea impozitelor şi taxelor locale;  
- desfăşurarea în condiţii de calitate a activităţii comerciale în municipiul Focşani. 

   
- Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, cu un număr de 110 
posturi, din care 101 ocupate (73 personal medical), are în componenţă 2 servicii şi 6 
compartimente şi este subordonată Primarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale 
presupun: 

- aplicarea legislaţiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea, 
perfecţionarea profesională, securitatea şi sănătatea în muncă a personalului din 
Primăria municipiului Focşani;  

- implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de 
Management al Calităţii, conform standardului ISO 9001:2008, în scopul îndeplinirii 
politicii şi obiectivelor stabilite în „Declaraţia şi angajamentul Primarului municipiului 
Focşani în domeniul calităţii”; 

- asigurarea efectuării activităţilor de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi 
deservire din Primăria Municipiului Focşani;  

-  punerea în aplicare a politicilor de mediu la nivelul municipiului Focşani;  
- asigurarea aplicării la nivelul municipiului Focşani a Strategiei Guvernului 

României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;  
- coordonarea unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani, 

prin monitorizarea asigurării condiţiilor necesare bunei funcţionării a acestora, a 
activităţilor pe care le desfăşoară şi prin aplicarea reglementărilor legale în domeniul 
resurselor umane;  

 - coordonarea Serviciului de asistenţă medicală şi de medicină dentară din 
unităţile de învăţământ din Municipiul Focşani. 
 
- Direcţia administraţie publică locală, cu un număr de 23 de posturi, toate ocupate, 
are în componenţă 2 servicii, 1 birou şi 1 compartiment, şi este subordonată 
Secretarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale presupun: 

- asigurarea circulaţiei documentelor adresate Primăriei municipiului Focşani şi 
Consiliului Local;  

- asigurarea activităţii de arhivă;  
- organizarea şi pregătirea alegerilor locale şi generale;  
- asigurarea legalităţii actelor emise de Primăria municipiului Focşani;  
- asigurarea asistenţei juridice în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;  
- răspunde de analiza, îndrumarea, organizarea, coordonarea activităţii privind 

aplicarea Legii nr. 10/2001;  
- activitatea de publicitate, afişaj şi reclamă pe raza municipiului Focşani;  
- administrarea domeniului public şi privat al municipiului Focşani;  
- monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;  
- asigurarea aplicării la nivel local a prevederilor Legii nr. 18/1991 a fondului 

funciar şi punerea în posesie a cetăţenilor în baza legilor proprietăţilor;  
- eliberarea biletelor de proprietate şi certificate de producător pentru 

valorificarea produselor pe piaţa liberă;  
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- ţine registrele agricole;  



- ţine evidenţa contractelor de închirieri terenuri, contractelor taxelor de păşunat, 
a contractelor de arendă. 
 
- Serviciul urbanism, cu un număr de 9 posturi, toate ocupate, are în componenţă 2 
compartimente şi este subordonat Primarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale 
presupun: 

- activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului în municipiu;  
- activitatea de avizare şi autorizare a construcţiilor;  
- controlarea respectării disciplinei în construcţii. 

 
- Serviciul investiţii şi administrarea fondului locativ, cu un număr de 8 posturi, 
toate ocupate, este subordonat Primarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale 
presupun: 

-  iniţierea proiectelor de investiţii, urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnice;  
- asigurarea derulării lucrărilor publice de investiţii, respectarea termenelor şi 

efectuarea recepţiilor conform contractelor încheiate;  
- administrarea fondului locativ;  
- îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari. 

 
- Serviciul comunicare, cu un număr de 10 posturi, toate ocupate, are în componenţă 
4 compartimente şi este subordonat Primarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale 
presupun: 

- realizarea activităţii de comunicare internă şi externă a instituţiei; 
- coordonarea activităţii de stabilire şi menţinere a relaţiilor externe ale Primăriei;  
- realizarea Strategiei de imagine a instituţiei;  
- implementarea măsurilor prevăzute în Strategia de informatizare;  
- activităţile privind studierea caracteristicilor localităţii, instituţiilor şi alte obiective 

de pe raza municipiului, prezintă propuneri privind aplicarea măsurilor de protecţie civilă 
în concordanţă cu specificul acesteia şi a surselor potenţiale de risc existente;  

- întocmirea documentelor de planificare şi evidenţa instruirii pe linie de protecţie 
civilă;  

- realizarea măsurilor de protecţie civilă privind: înştiinţarea şi alarmarea, 
organizarea  şi executarea cercetării şi observării, pregătirea şi funcţionarea punctului 
de comandă, organizarea şi menţinerea legăturilor de transmisiuni, măsuri de protecţie 
prin adăpostire şi protecţie antichimică, pregătirea intervenţiei oportune a formaţiilor de 
protecţie civilă, organizarea şi menţinerea cooperării conform planurilor. 
 
- Biroul proiecte, cu un număr de 6 posturi, din care 5 ocupate, este în subordinea d-
lui viceprimar Dobre Vasile, postul de şef de birou nefiind ocupat.  

Atribuţiile acestui birou presupun identificarea de surse potenţiale de finanţare – 
fonduri europene, iniţierea şi implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici şi 
fonduri internaţionale. 

 
- Compartimentul contracte, achiziţii, energetic, cu un număr de 3 posturi, ocupate 
toate, este subordonat Primarului municipiului Focşani. Atribuţiile sale presupun: 

- realizarea bazei de date energetică, în conformitate cu prevederile legale şi în 
colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei;  

- întocmirea programului anual de achiziţii publice;  
- asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
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- Compartimentul audit, cu un număr de 3 posturi, toate ocupate, este în subordinea 
Primarului municipiului Focşani. Se ocupă de efectuarea activităţii de audit public intern, 
pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice 
sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 
eficienţă şi eficacitate. 
 
 

3.1. Direcţia economică 
În anul 2010 activitatea Direcţiei Economice, s-a desfăşurat prin intermediul 

celor 2 servicii din subordine respectiv Serviciul buget contabilitate, Serviciul impozite şi 
taxe locale şi 2 compartimente: Compartimentul autorizare agenţi economici şi 
Compartimentul transport public local. 

 
3.1.1 Serviciul buget contabilitate prin misiunea şi atribuţiile stabilite a vegheat 

permanent prin exercitarea controlului financiar preventiv propriu, la respectarea 
condiţiilor de legalitate, regularitate, încadrării cheltuielilor în limitele şi destinaţia 
creditelor bugetare şi de angajament.  

 
În anul 2010 Serviciul buget contabilitate a efectuat următoarele operaţiuni: 

- A participat la fundamentarea, elaborarea şi urmărirea execuţiei bugetare a 
bugetului local, bugetului instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii, bugetului 
instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor din 
afara bugetului local. 

- A organizat şi participat la întâlnirile cu cetăţenii din cele 6 zone ale municipiului, 
prilej cu care au fost colectate nevoile comunităţii în vederea fundamentării 
proiectului de buget pe anul 2011, asigurând participarea cetăţenilor la politica 
financiară a municipiului. 

- A organizat desfăşurarea dezbaterii publice a proiectului de buget pe anul 2010. 
- A organizat întâlniri trimestriale cu contabilii şefi ai unităţilor din subordine pe linia 

închiderii anului bugetar, fundamentării proiectului de buget pe anul următor şi în 
perspectivă pe următorii 3 ani, noutăţilor în domeniul financiar contabil. 

- A asigurat transparenţa în ceea ce priveşte elaborarea, aprobarea şi execuţia 
bugetului, acesta fiind afişat trimestrial şi anual la afişierul primăriei şi pe site, iar 
lunar în revista Focşanii. 

- A acordat consultanţă financiar contabilă unităţilor din subordine. 
- Trimestrial şi anual s-au întocmit şi depus în termen situaţiile financiare atât pentru 

activităţile proprii ale primăriei cât şi ale unităţilor subordonate.  
- Au fost întocmite un număr de 1.419 operaţiuni constând în deschideri şi retrageri de 

credite pentru unităţile subordonate Consiliului Local.  
- S-au întocmit referate pentru repartizarea bugetului pe trimestre, modificarea 

bugetului impusă de rectificări ale bugetului de stat, modificarea listelor de investiţii, 
repartizarea fondului de rezervă bugetară, utilizarea fondului de rulment concretizate 
în  35 Hotărâri de Consilu Local şi dispoziţii ale primarului. 

- Au fost întocmite 14 referate şi devize de cheltuieli pentru aprobarea alocării din 
bugetul local de sume pentru susţinerea unor activităţi din domeniul tineretului, 
sportului şi culturii, organizate de primărie şi unităţile din subordine.    

- Serviciul Buget contabilitate urmăreşte şi gestionează fondurile pentru un număr de 
62 unităţi subordonate din care: 
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 Autorităţi Publice: Primăria  



 Alte servicii generale: Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor 
 Ordine publică:  Poliţia Comunitară, Serviciul voluntar pentru situaţii de 

urgenţă 
 Învăţământ: 40 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, din care 16 

grădiniţe, 11 şcoli general, 12 licee şi o şcoală postliceală sanitară  
 Sănătate: Centrul de Transfuzii Sânge 
 Cultură: Teatrul Municipal „Mr. Gh Pastia”, Ansamblul Folcloric „Ţara 

Vrancei”, Formaţia Tradiţională Corală „Pastorala” , Ateneul Popular „Mr. Gh. 
Pastia” Sport: Club Sportiv Municipal Focşani 2007 

 Asistenţă socială: Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, 2 Creşe, 
Cantina de Ajutor Social, Căminul pentru persoane vârstnice 

 Gospodărie comunală: Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, Administraţia 
Pieţelor, SC ENET SA, SC Compania de Utilitati Publice SA, SC CUP 
Salubritate SRL 

 Transporturi şi comunicaţii: SC Transport Public SA 
- Zilnic au fost întocmite documente de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a 

cheltuielilor proprii. Toate aceste documente la care se adauga contractele, actele 
adiţionale, precum şi referatele au fost supuse controlului financiar preventiv fiind 
înregistrate un număr de 5.859 vize în valoare de 894.614 mii lei. Au fost întocmite 
un număr de 3.653 ordine de plată pentru activitatea proprie a Primăriei Municipiului. 
Toate cheltuielile şi veniturile bugetului local au fost urmărite şi înregistrate potrivit 
prevederilor legale şi planului de conturi prin întocmirea lunară a contului de 
execuţie şi situaţiilor financiare, efectuându-se periodic analize financiare. 

- Au fost monitorizate din punct de vedere financiar aplicarea proiectului cu finanţare 
PHARE „Recalificare urbană Piaţa Unirii” şi proiectului cu finanţare fonduri externe 
nerambursabile „Căminul pentru persoane vârstnice”. 

- S-au întocmit rapoarte lunare către Ministerul Finanţelor şi BCR privind 
monitorizarea împrumuturilor derulate direct de către municipiul Focşani şi cele 
pentru care se constituie în calitate de garant. 

- S-au întocmit documentaţii şi s-a efectuat achiziţia prin licitaţie a unui nou împrumut 
în valoare de 24,5 milioane lei pentru refacerea infrastructurii stradale din municipiul 
Focşani. 

- Au fost monitorizate şi efectuate raportările în domeniul ajutorului de stat. 
- A fost efectuată monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal întocmind situaţii  

care au fost transmise în termen la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea. 
- S-a implicat în cadrul proiectului de gestionare a patrimoniului şi realizării sistemului 

integrat al municipiului. 
- S-a preocupat în permanenţă de perfecţionarea profesională a personalului din 

subordine. 
- Au fost rezolvate în temen scrisorile, sesizările şi petiţiile adresate de cetăţeni şi 

persoane juridice. 
- Au fost transmise în timp informaţiile solicitate de persoane fizice, juridice şi ONG 

conform Legii nr.544/2001. 
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       Pentru anul 2011 Serviciul buget contabilitate îşi propune să aducă îmbunătăţiri  
modul de evidenţă financiar contabilă, să atragă la bugetul local surse suplimentare de 
venit.    



 
3.1.2. Serviciul impozite şi taxe locale a contribuit în mod direct la realizarea 

veniturilor proprii provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local prin 
aplicarea tuturor măsurilor de stabilire şi colectare a creanţelor bugetare, prin 
efectuarea de inspecţii şi controale fiscale, care au condus la stabilirea de sume 
suplimentare. 

În anul 2010 în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale au fost  efectuate peste 
381.480 operaţiuni din care: 

- 56.303 impuneri; 
- 28.300 modificări debite  (adăugări – scăderi debite iniţiale); 
- 1.415 transferuri între roluri; 
- 3.361 unificări de roluri; 
- 9.891 eliberări certificate fiscale; 
- 192.906 raportări diverse; 
- 14.224 procese verbale de impunere; 
- 8.205 procese verbale de scoatere din evidenţă; 
- 420 restituiri de sume achitate în plus; 
- 384 dosare de insolvabilitate ce conţin un număr de 3.091 documente: note 

de constatare adrese transmise la diferite instituţii; 
- s-au întocmit lunar conturi de execuţie şi conturi de debite şi încasări a 

impozitelor şi taxelor locale în baza cărora s-au făcut analize de 
eficientizare a activităţii de încasare; 

- înregistrări contabile a impozitelor şi taxelor locale finalizând cu întocmirea 
balanţei contabile; 

Pentru creşterea volumului încasărilor, în cursul anului 2010, prin serviciul de 
specialitate, acţiunile de colectare a impozitelor şi taxelor locale s-au intensificat, fiind 
luate următoarele măsuri: 

- s-au efectuat deplasări la domiciliul persoanelor fizice şi societăţilor 
comerciale în vederea înaintării somaţiilor de plată, titlurilor executorii şi a 
încasării sumelor restante; 

- au fost transmise un număr de 243 popriri; 
- au fost comunicate 3.221 somaţii şi titluri executorii către rău platnici în 

vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local;  
- au fost efectuate 134 controale fiscale în urma cărora s-au stabilit debite 

suplimentare în sumă de182758 mii lei; 
- s-au instituit sechestre pentru un număr de 49 societăţi comerciale; 
- s-au aplicat 121 amenzi pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale; 
- au fost efectuate analize lunare privind modul de încasare a impozitelor şi 

taxelor locale; 
- s-a exercitat controlul financiar preventiv propriu asupra debitelor stabilite la 

declararea de către contribuabil a bunurilor impozabile precum şi asupra 
încasărilor; 

- au fost analizate cererile depuse de contribuabili pentru acordarea de 
înlesniri la plată; 

- s-au întocmit note de constatare şi referate pentru aprobarea înlesnirilor la 
plată de către consiliul local; 

- s-au întocmit situaţii de estimare a veniturilor pentru bugetul pe anul curent 
şi în perspectivă pe următorii 3 ani, după o analiză aprofundată a încasărilor 
din anii precedenţi; 
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- în presă au fost date anunţuri repetate privind termenele de plată ale 
impozitelor şi taxelor locale precum şi facilităţile ce pot fi acordate; 



- la afişierul primăriei, pe site şi revista Focşanii a fost publicată hotărârea 
consiliul local cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 

- au fost rezolvate în temen scrisorile, sesizările şi petiţiile adresate de 
persoane fizice şi juridice; 

- s-a preocupat în permanenţă de perfecţionarea profesională a personalului 
din subordine. 

          Pentru anul 2011 Serviciul impozite şi taxe locale işi propune să extindă modul de 
plată a impozitelor şi taxelor locale online, să participe efectiv la implementarea 
proiectului privind gestionarea patrimoniului, să intensifice acţiunile de executare silită în 
vederea recuperării debitelor restante, acţiunile de control fiscal, de identificare a 
bunurilor nedeclarate în vederea atragerii de surse suplimentare la bugetul local. 

           3.1.3. Compartimentul autorizare agenţi economici prin acţiunile întreprinse 
în anul 2010 a urmărit desfăşurarea unei activităţi comerciale competitive din punct de 
vedere calitativ, dezvoltarea serviciilor de piaţă cu respectarea principiilor liberei 
concurenţe, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale 
consumatorilor precum şi a mediului astfel încât, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, au fost derulate următoarele activităţi specifice:  

 Au fost eliberate un număr de 1.548 autorizaţii, din care;  
• 1.123 autorizaţii de funcţionare a agenţilor economici cu activităţi comerciale 

şi prestări servicii, în baza HCL nr. 304/2005, aceste taxe însumând 289.276 
lei; 

• 377 autorizaţii de comerţ ambulant în baza HCL nr. 304/2005, aceste taxe 
însumând 216.814 lei; 

• 48 autorizaţii în vederea desfăşurării de activităţi comerciale  sezoniere cu 
ocazia diverselor acţiuni organizate la nivelul municipiului cum ar fi: 
sărbătorile de primăvară, zilele Municipiului Focşani, Festivalul berii, 
Festivalul viei şi vinului Bachus 2010, sărbătorile de iarnă etc.; 

 O atenţie deosebită s-a acordat protejării consumatorilor, fiind luate o serie de 
măsuri privind verificarea modului de respectare a normelor legale pe domeniul 
public prin exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă. Astfel în 2010 au 
fost efectuate 687 verificări şi au fost aplicate un număr de 30 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 18.300 lei.  

      Din activitatea de autorizare şi control a fost încasată suma totală de 531.320 lei,  
sumă care se face venit la bugetul local. 

 Au fost rezolvate în temen scrisorile, sesizările şi petiţiile adresate de cetăţeni şi 
persoane juridice; 

 Au fost transmise în timp înformaţiile solicitate de persoane fizice, juridice şi ONG 
conform Legii nr.544/2001; 

 A existat o preocupare permanentă de perfecţionare profesională a personalului. 
 
            3.1.4. Compartimentul de transport public local s-a preocupat de 
coordonarea şi administrarea activităţii în domeniul: 
 transportului în comun;  
 transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi 

             În anul 2010 compartimentul transport public local a derulat acţiuni de eliberare, 
modificare, suspendare, prelungire şi anulare a autorizaţiilor de transport, acţiuni de 
control vizând modul de desfăşurare a activităţii de transport în municipiu, conform 
prevederilor legale şi în condiţii de calitate.    
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SINTEZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN 2010 
 
Călători transportati din care: călători 3.744.478
- pe bază de abonamente călători 2.187.028
- pe bază de bilete călători 1.557.450
Kilometri parcurşi în exploatare km 1.574.564
Ore în circulaţie Ore 92.044
Parc inventar din care: Număr 34 
- midibuze Buc 16
- microbuze buc 18 
Număr trasee Număr 11
Lungimea traseelor km 125
Număr angajaţi Persoane 114
Realizarea de investiţii din care: lei 865.761
- din surse proprii lei 865.761
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎN 2010 
 

Număr autorizaţii taxi aprobate prin H.C.L. nr. 
61/218/2008 din care: 

Număr 401 

Număr autorizaţii taxi active în anul 2010  Număr 381 
- taximetrişti independenţi Număr 133 
- operatori Număr 248 

Număr autorizaţii taxi eliberate în 2010 Număr 0 
Număr autorizaţii taxi modificate în 2010 Număr 20 
Număr autorizaţii taxi suspendate în 2010 Număr 1 
Număr autorizaţii taxi anulate în 2010 Număr 20 
Număr autorizaţii taxi prelungite în 2010 Număr 174 
Număr persoane fizice şi juridice aflate pe lista de 
aşteptare la 31 decembrie 2010 

Număr 33 persoane juridice cu 97 maşini 
şi 8 persoane fizice  cu 8 maşini 

Număr controale Număr 65 
            

De asemenea, potrivit prevederilor legale, 
inspectorii au derulat acţiuni de înregistrare 

a vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării, fiind eliberate 94 certificate de 
înregistrare a vehiculelor, 10 certificate de 

înregistrare radiate.  
            Pe parcursul anului 2010 au fost 
rezolvate în temen scrisorile, sesizările şi 
petiţiile adresate de cetăţeni şi persoane 
juridice, au fost transmise în timp 
înformaţiile solicitate de persoane fizice, 
juridice şi ONG conform Legii nr.544/2001, a existat o preocupare permanentă de 
perfecţionare profesională a personalului. 
            Pentru anul 2011, având în vedere obiectivele prevăzute în strategia de 
dezvoltare a municipiului,  activitatea celor două compartimente va fi direcţionată spre 
dezvoltarea armonioasă a reţelei de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, 
promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, stimularea dezvoltării acestora în scopul 
creşterii competitivităţii şi gradului de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea şi 
revigorarea reţelei de distribuţie în zonele limitrofe ale municipiului şi susţinerea cererii 
de servicii de piaţă în aceste zone.  
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3.2. Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate 
 

 Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate este subordonată 
Primarului municipiului Focşani şi condusă de un director executiv 

   
Educaţie 
În toate unităţile de învăţământ s-a asigurat creşterea calităţii actului de instruire, 

a dotărilor şi a bazei materiale,  asigurarea condiţiilor funcţionării localurilor de şcoală (a 
reparaţiilor curente şi capitale, efectuarea lucrărilor de igienizare etc.). 

În ceea ce priveşte starea clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului 
Focşani, s-au verificat condiţiile de funcţionare a acestor unităţi pentru asigurarea 
condiţiilor igienico-sanitare, a sistemelor de încălzire şi asigurarea securităţii în şcoală. 

O preocupare permanentă a constituit-o asigurarea condiţiilor bunei funcţionări a 
procesului instructiv-educativ şi a cuprinderii tuturor preşcolarilor în grădiniţele din 
municipiul Focşani, în acest sens s-au analizat spaţiile existente în unităţile de 
învăţământ în vederea cuprinderii tuturor copiilor de vârstă preşcolară în grădiniţele din 
municipiul Focşani.  

Pentru anul 2010, s-au alocat fonduri băneşti în sumă de 31.400 lei,  pentru  
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2010, fonduri ce au fost utilizate pentru achiziţionarea de 
dulciuri oferite copiilor din grădiniţe, creşe, leagăne şi fundaţii, precum şi pentru 
organizarea de jocuri distractive şi activităţi sportive (baschet, tenis de câmp, concurs 
triciclete şi biciclete) pentru copii. 

În vederea funcţionării cabinetelor medicale şcolare şi stomatologice din 
municipiul Focşani, conform standardelor şi condiţiilor igienico-sanitare necesare actului 
medical, prin Programul municipal privind utilizarea sumelor obţinute din vânzarea 

cabinetelor medicale pentru 
realizarea unor proiecte de 
interes public în domeniul 
sanitar, s-au alocat fonduri 
băneşti în sumă de 524.000 
lei pentru dotarea cu 
aparatură medicală 
modernă, respectiv 8 unităţi 
dentare pentru cele 8 
cabinete stomatologice 
existente în municipiul 
Focşani, reparaţii curente la 
7 cabinete medicale şcolare 
şi 8 cabinete stomatologice 
şcolare în vederea 
autorizării, instrumentar 
medical pentru dotarea 

cabinetelor medicale din grădiniţe şi a cabinetelor medicale şcolare şi instrumentar 
medical pentru dotarea cabinetelor stomatologice şcolare. 

Pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă şi a Orăşelului copiilor 2010, s-au oferit 
un  număr de 3400 pachete cu dulciuri pentru preşcolarii din grădiniţele municipiului 
Focşani pentru „Moş Nicolae” 2010,  400 pachete dulciuri pentru copii la deschiderea 
Orăşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri pentru colindători. 

Pentru premierea elevilor şi sportivilor cu rezultate deosebite obţinute la 
olimpiadele, concursurile şi campionatele organizate în anul şcolar 2009-2010, au fost 
acordate premii în sumă de 30.000 lei, pentru un număr de 152 elevi şi sportivi. 
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Tineret - Consiliul local al Tinerilor 
Consiliul Local al 

Tinerilor Focşani şi Primăria 
municipiului Focşani s-au 
implicat în organizarea unor 
activităţi, iniţierea şi 
desfăşurarea de proiecte.  

Începând cu anul 
2010, Consiliul Local al 
Tinerilor a organizat 
proiectul „Dragobetele 
Sărută Fetele”, care a 
constat în acordarea de 
certificate de căsătorie 
pentru o zi, flori şi baloane 
pentru

cşănene. 

 fiecare cuplu. 
Consiliul Local al 

Tinerilor Focşani a organizat 
la începutul lunii martie proiectul „Paradox feminin”, care a constat în organizarea unui 
workshop pe tema „Femeia, de la Eva încoace” şi oferirea de flori unui număr de 400 de 
doamne şi domnişoare fo

În data de 23 mai 2010, au organizat proiectul „Şi curat… şi frumos… pentru un 
parc spectaculos”, care a avut ca scop ecologizarea şi amenajarea parcului „Nicolae 
Bălcescu” de către liceele Municipiului Focşani. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului,  au organizat o întrecere sportivă de cros, 
„Eşti tânăr? Demonstrează!”, eveniment la care au participat tineri din municipiul 
Focşani, dornici de mişcare.  

Consiliul Local al Tinerilor a organizat acţiuni de sensibilizare a tinerilor faţă de 
pericolul reprezentat de fumat prin proiectul „Un pas spre sănătate...”, eveniment care a 
constat în oferirea de mere şi pliante cu informări asupra acestui viciu tinerilor şi 
cetăţenilor din Municipiul Focşani în schimbul unei ţigări, simbolizând dorinţa persoanei 
de a încerca să se lase de fumat.  

În perioada 11 - 14 noiembrie 2010, Consiliul Local al Tinerilor Focşani a 
organizat Reuniunea Regională a Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor – Focşani 
2010, pe tema „Metode alternative de atragerea fondurilor în cadrul CLCT-urilor”, care 
s-a desfăşurat în tabăra de agrement 
Gălăciuc Vrancea. La proiect au 
participat un număr de 35 de elevi din 
Focşani, Bucureşti, Craiova, Piatra 
Neamţ, Ploieşti şi Târgu Neamţ.  

Consilierii locali ai tinerilor au 
organizat, în data de 17 decembrie 
2010, spectacolul-concurs „Moş 
Crăciun European”, prin care au 
promovat spiritul de competitivitate, 
nevoia de divertisment a tinerilor din 
licee şi informarea acestora asupra 
tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun din 
alte ţări europene.  

Pentru organizarea proiectelor Consiliului Local al Tinerilor Focşani, s-a alocat 
din bugetul local suma 20 mii lei. 
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Activitatea sportivă 
În anul 2010, a fost repartizată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2010, suma 
de 25414 lei către Clubul Sportiv Minicipal Focşani 2007, pentru organizarea 
Concursului naţional de arte marţiale – karate stilul shotokan, „Cupa Satori” Focşani, 
ediţia I, care a avut loc în data de 12 iunie 2010.  

Ca urmare a participării la Campionatul Mondial şi Cupa Mondială de Karate 
SKDUN, desfăşurat în perioada 8 – 10 octombrie 2010 în Franţa, sportivii participanţi au 
fost premiaţi cu suma de 900 lei din bugetul local pe anul 2010. 
 

Manifestări culturale în municipiul Focşani 
- cu ocazia sărbătoririi Zilei de 24 Ianuarie 2010, s-a aprobat alocarea sumei de 

55000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2010 ; 
- pentru sărbătorile de primăvară 1 Martie şi 8 Martie 2010, s-a aprobat alocarea 

sumei de 5000 lei pentru organizarea manifestărilor desfăşurate cu această ocazie;  
- cu ocazia Sărbătorilor Pascale, s-a aprobat alocarea din bugetul local a sumei 

de 20000 lei, în vederea acordării 
unui sprijin material pentru 400 de 
persoane cu nevoi sociale;  

- pentru sărbătorirea zilei de 
1 Iunie 2010, s-a aprobat alocarea 
de la bugetul local 2010 a sumei de 
31.400 lei;  

- pentru organizarea Zilelor 
Municipiului Focşani în perioada 2 - 
6 iulie 2010, s-a aprobat alocarea 
de la bugetul local 2010 a sumei de 
19000 lei;  
- pentru organizarea sărbătorilor de 
iarnă, s-a alocat din bugetul general 
al Municipiului Focşani pe anul 2010 
suma de 90000 lei. 

 
Sprijin acordat persoanelor vârstnice 
Pentru un număr de 89 cupluri focşănene care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă în anul 2010, s-au acordat diplome de fidelitate şi câte 500 lei, suma totală 
acordată fiind de 44500 lei. 
De asemenea, pentru 51 de persoane cu vârsta peste 90 de ani, au fost acordate 
premii de câte 500 lei şi diplomă de longevitate, suma totală acordată fiind de 25500 lei. 
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Mediu 
Activitatea desfăşurată în anul 2010: 

- În luna martie, au fost desfăşurate acţiuni de ecologizare în municipiul Focşani, în 
cadrul „Săptămânii Curăţeniei”. Aceste acţiuni au avut loc în perioada 22 - 27 martie. Au 
fost implicate unităţi de învăţământ, unităţi subordonate Consiliului Local al municipiului 
Focşani şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Vrancea. S-a acţionat în Crângul 
Petreşti, zonele din jurul intrărilor în municipiul Focşani, precum şi în parcurile din oraş;  
- Pe data de 26 decembrie 2010, a fost desfăşurată acţiunea de colectare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), în cadrul campaniei „Marea 
Debarasare”. În etapa premergătoare campaniei, a fost informată populaţia prin afişe, 
pliante şi anunţuri în mas media; 

 
- Curăţenie în luna aprilie, înainte de Paşte; 
- În luna august, Primăria municipiului Focşani a început să colecteze separat 
deşeurile, ca urmare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice; 
- În perioada 16 - 21 septembrie, au avut loc o serie de acţiuni în cadrul „Săptămânii 
mobilităţii Europene”. S-au împărţit pliante elevilor în legătură cu importanţa protejării 
mediului; 
- Pe data de 25 septembrie 2010, sub sloganul „Let’s do it Romania” („Să facem din 
România o ţară curată întro singură zi!”), au avut loc acţiuni de curăţenie pe teritoriul 
administrativ al municipiului Focşani, împreună cu voluntari din unităţile de învăţământ, 
Primăria municipiului Focşani şi unităţi subordonate Consiliului Local al municipiului 
Focşani. Voluntarii au fost transportaţi în Crângul Petreşti şi la intrările din municipiul 
Focşani cu autobuze puse la dispoziţie de SC Transport Public SA Focşani. La 
terminarea acţiunilor, gunoaiele adunate în saci au fost ridicate de SC CUP Salubritate 
SRL Focşani şi Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 
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- Pe data de 2 noiembrie 2010, a fost desfăşurată acţiunea de colectare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice (DEEE), în cadrul campaniei „Marea 
Debarasare”. Populaţia a depozitat deşeurile electrice şi electronice în faţa blocului sau 



a casei şi Primăria municipiului Focşani, prin SC CUP Salubritate SRL, le-a colectat şi 
transportat la punctul de colectare special amenajat pentru aceste tipuri de deşeuri, 
situat în municipiul Focşani, pe str. Anghel Saligny nr. 11; 
- Pe data de 4 decembrie 2010, a fost desfăşurată acţiunea de colectare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice (DEEE) de la populaţia municipiului Focşani; 

- S-au încheiat 
parteneriate între Primăria 
municipiului Focşani, pe de 
o parte, şi Colegiul 
Economic „Mihail 
Kogălniceanu” şi Grupul 
Şcolar „G. G. Longinescu”, 
pe de altă parte, privind 
desfăşurarea de activităţi 
comune pentru 
sensibilizarea comunităţii 
locale în domeniul protecţiei 

ail 

 curăţenie în crângul Petreşti cu ajutorul 
elevilor Grupului Şcolar „G. G. Longinescu”. 

 

vedere că această comunitate este 

, acolo unde a fost cazul; 

dosare de ajutor social, alocaţii monoparentale şi 

 Programul „A II-a şansă” pentru adulţi şi încercarea de 

 locuiesc fără forme 

te şi aprobată de Consiliul Local al municipiului Focşani, pentru 
intrare

mediului; 
- Pe data de 28 aprilie 
2010, pe păşunea de la 
Mândreşti s-a organizat o 

acţiune de curăţenie, la care au participat elevii Colegiului Economic „Mih
Kogălniceanu: din municipiul Focşani; 
- Pe data de 30 aprilie 2010, s-a făcut

Persoane de etnie romă  
Principalele activităţi desfăşurate: 
In  luna ianuarie, expertul local pe problemele romilor, din cadrul Primăriei 

Municipiului Focşani, a participat, alături de Serviciul Comunitar de Cadastru şi 
Agricultură, la „Recensământul agricol” în zonele locuite preponderent de comunitatea 
romă tradiţională, din cartierul Obor. Cu acest prilej, s-au purtat discuţii cu membrii 
comunităţii rome, în vederea sprijinirii lor, din punct de vedere legal, la întocmirea 
actelor pentru diverse probleme, având în 
neştiutoare de carte. Astfel, este vorba despre: 

- acordarea ajutorului pentru căldură; 
- perfectarea actelor de proprietate şi identitate
- înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar; 
- întocmirea de 

complementare; 
- înscrierea în

alfabetizare; 
- în luna februarie, expertul local pe problemele romilor a participat, alături de 

Serviciul Administrarea Fondului Locativ, Asociaţii de Proprietari din Primăria 
Municipiului Focşani, la verificarea persoanelor care
legale în blocul G2, din strada Aleea Căminului nr. 12. 

 Totodată, s-au anunţat persoanele care pot beneficia de o locuinţă socială, de 
semnarea contractelor de închiriere, completarea documentaţiei, acolo unde este cazul, 
în vederea încheierii contractelor de închiriere conform legii şi listei de priorităţi stabilită 
de serviciul de specialita

a lor în legalitate. 

Raportul Primarului municipiului Focşani - 2010 43



Cu acest prilej, s-au purtat discuţii cu persoanele care stau fără forme legale, 
acestea fiind informate asupra faptului că, pentru a beneficia de acordarea unei locuinţe 
din fondul locativ de stat, trebuie să depună un dosar spre aprobarea Consiliului local al 
munici

 Programul „A II-a şansă”, având în 

tr-o meserie. 
 

Focşani, împreună cu mediatorul sanitar, ce a constat în 
consili

n bogat program cultural-artistic tradiţional etniei romilor, susţinut de 
copiii 

, intitulat 
„Toţi la

lă Focşani, iar sub sloganul „Noi iţi dăm 
recom

deverinţe cu apartenenţă la această 
etnie, 

nternelor. 

lvenţilor de clasa a 
VIII-a 

nsilierii lor, cei interesaţi au obţinut recomandarea de apartenenţă la 
etnie d

lături de ONG-ul 
„Asoci

Administrarea Fondului Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, a participat la 

piului Focşani, întrucât acesta este singurul mod legal prin care se poate obţine o 
astfel de locuinţă.  

De asemenea, s-au purtat discuţii cu membrii comunităţii din blocul G2, care, în 
proporţie de 95%, sunt de etnie romă, aceştia fiind informaţi că ar fi bine pentru copiii lor 
să fie înscrişi în învăţământul preşcolar, iar adulţii în
vedere că majoritatea au cursurile gimnaziale incomplete şi nu pot accede pe piaţa 
muncii sau la cursuri de recalificare în

În urma verificărilor făcute, s-au anunţat un număr de 13 familii care urmează să-
şi semneze contractele de închiriere. 

La începutul lunii martie, s-a derulat o campanie educaţională în comunitatea 
romă de pe raza municipiului 

erea şi conştientizarea familiilor de etnie romă în privinţa înscrierii la grădiniţă a 
copiilor de vârstă preşcolară. 

La începutul lunii aprilie, s-a sărbătorit, într-un cadru organizat, „Ziua Naţională a 
Romilor”, festivitate organizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, în 
parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea şi Primăria Municipiului Focşani, ce 
a constat într-u

romi din comunitatea judeţului Vrancea şi cu participarea unui grup artistic din 
oraşul Tulcea.  

În luna mai, s-a definitivat grupul ţintă în cadrul unui proiect educaţional iniţiat de  
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, în parteneriat cu Fundaţia „Ruhama”

 grădiniţă, toţi în clasa I”, care presupune, în primă fază, ca un grup de 20 de 
copii să-şi completeze dosarele necesare pentru participarea la acest proiect.  

În primul semestru al anului 2010, expertul local pe problemele romilor, din 
cadrul Primăriei municipiului Focşani, a derulat o campanie de conştientizare a 
comunităţii asupra înscrierii copiilor în clasa I, cu sprijinul mediatorilor sanitari de la 
Serviciul Public Local de Asistenţă Socia

andare”, pentru copiii care doresc să urmeze cursurile liceale pe locurile 
rezervate la liceu pentru minoritatea romă. 

S-a acordat sprijin tinerilor din comunitate, absolvenţi de liceu, care au dorit să 
urmeze o facultate de stat, prin acordarea unei a

precum şi solicitanţilor care au dorit să urmeze continuarea studiilor la şcolile şi 
facultăţile Ministerului Administraţiei şi I

S-a reabilitat o locuinţă pentru două familii, situată pe str. Dobrogeanu Gherea 
nr. 6, care se afla într-o stare precară. 

În luna iunie, consilierul pentru minoritatea romă, din cadrul Primăriei Municipiului 
Focşani,  a continuat campania de educaţie pentru sprijinirea abso

şi a XII-a, în consilierea şi informarea lor, privind locurile speciale din licee, 
facultăţi, şcoli subofiţeri M.A.I., jandarmerie şi Academia de Poliţie.  

În urma co
in partea ONG-ului Partida Romilor - Pro Europa, filiala Vrancea şi au mers 

pentru înscriere.  
Această campanie s-a desfăşurat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Vrancea, Compartimentul minorităţi naţionale.  
În luna iulie, consilierul pe minoritatea romă a participat, a

Raportul Primarului municipiului Focşani - 2010 44

aţia pentru parteneriat comunitar”, la un studiu de caz într-o familie numeroasă de 
romi, care locuieşte pe str. Aleea Căminului nr. 12, bloc G2, ap. 102.  

Tot în această perioadă, Compartimentul romi, împreună cu Serviciul Investiţii, 



verificarea persoanelor care locuiesc pe str. Revoluţiei nr. 16, partea nerenovată. S-au 
făcut verificări, atât pentru persoanele cu contract de închiriere, cât şi pentru persoanele 
fără co

ntru persoanele care aveau deja 
dosaru

il”, proiect derulat în colaborare cu A.N.R şi Inspectoratul 
Şcolar

um şi sprijinirea pentru continuarea 
studiilo

genţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă în 
progra

anţii şi 
consili

 
Revolu

 dosare care, după ce au fost verificate în privinţa 
docum

 igienizare şi vopsitorie pentru spaţiile 
comun

c „Valeriu D. Cotea” şi au fost 
ferite copiilor din blocul G2 şi I.S.E.H din cartierul Sud. 

 
itate Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 

icare prin sondaj a diferitelor zone din municipiu, 
entru a se vedea gradul de curăţenie. 

 

ntract.  
Persoanele găsite fără contract au fost consiliate şi îndrumate să-şi depună 

dosarul pentru aprobarea unei locuinţe sociale, iar pe
l depus, reînnoirea actelor cuprinse în acesta.  
În luna august, s-au efectuat deplasări în comunitate pentru a depista familii cu 

venituri reduse şi copii la şcoală, în clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a şi a X-a, care 
frecventează regulat  şcoala, pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii unei 
burse sociale în cadrul proiectului educaţional european „Educaţia copiilor romi - calea 
spre un loc de muncă stab

 Judeţean Vrancea.  
Proiectul a constat în îmbunătăţirea educaţiei comunităţii rome din municipiul 

Focşani, prevenirea abandonului şcolar, prec
r a copiilor din familii cu venituri reduse.  
Tot în luna august, consilierul pe problemele minorităţii rome s-a deplasat la 

persoanele expulzate din Franţa, pe care le-a consiliat şi le-a îndrumat pentru cursuri de 
recalificare, desfăşurate de A

mul de inserţie socială.  
În luna septembrie, consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 

Focşani a participat la festivitatea de încheiere a proiectului educaţional „Toţi la 
grădiniţă, toţi în clasa I”,  desfăşurat la Grădiniţa nr. 16 din Focşani, cu sprijinul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea şi Fundaţia „Ruhama”. Festivitatea a constat 
într-un program artistic, urmat de împărţirea de pachete pentru toţi particip

erea părinţilor privind necesitatea de a-şi lăsa copiii să meargă la şcoală.  
La începutul lunii octombrie, consilierul pe minoritatea romă a participat la 

deratizarea şi dezinsecţia locuinţelor din str. Aleea Căminului nr. 12, bloc G2, şi str.
ţiei nr. 16, comunităţi compacte de romi, intervenţie de mare folos şi necesitate.  
În a doua jumătate a anului 2010, s-au depus la Serviciul Public Local de 

Asistenţă Socială Focşani un număr de 46 de dosare, în vederea obţinerii ajutorului 
social şi a venitului minim garantat,

entaţiei, au fost şi aprobate.  
În luna decembrie, cu sprijinul Serviciului Investiţii, Administrarea Fondului 

Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi a Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială Focşani, s-au efectuat lucrări de

e ale locuinţelor din str. Revoluţiei nr. 16.  
Cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă 2010, s-a desfăşurat campania 

„Dăruieşte pentru un suflet”, constând în strângerea de dulciuri şi jucării pentru copiii 
dezavantajaţi ai minorităţii rome din municipiul Focşani. Acestea au fost colectate la 
grădiniţele nr. 3, 5 şi 6, Şcoala nr. 7 şi Colegiul Tehni
o

Un
Publice 
Acest compartiment a avut ca principală componentă activitatea de monitorizare şi 
urmărire a funcţionării serviciilor de salubritate. Astfel, în anul 2010, s-au desfăşurat: 40 
de acţiuni de control planificate, privind verificarea serviciilor de salubritate menajeră şi 
salubritate stradală şi 37 acţiuni de verif
p
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Managementul Calităţii 
 Primăria Municipiului Focşani are implementat şi certificat 
Sistem

de su

9001:2008. 

 confidenţialităţii, imparţialităţii şi bunei cooperări a auditorilor cu 
compa

ul de Management al Calităţii, conform Standardelor ISO 
9001:2008 din anul 2006. 

În perioada 25 – 27 octombrie 2010, s-a desfăşurat auditul 
praveghere I din cadrul ETAPEI 2, prin care se certifică 

faptul că instituţia are implementat şi menţine un sistem de 
management al calităţii, conform condiţiilor din standardul ISO 

În raportul de audit se menţionează că auditul s-a desfăşurat cu respectarea 
principiilor

rtimentele auditate, acestea punându-le la dispoziţie dovezile obiective solicitate. 
 
CCrreeşştteerreeaa  ccoommppeetteennţţeeii  pprrooffeessiioonnaallee  aa  aannggaajjaaţţiilloorr  PPrriimmăărriieeii  mmuunniicciippiiuulluuii  

FFooccşşaannii
rilor determinate de evoluţiile economice interne şi 

xterne, pentru evitarea riscurilor de a nu mai putea plăti cheltuieli de personal pe tot 
anul 2010, s-a impus restrângerea acestora, astfel încât, în anul 2010, nici un funcţionar 
public 

ţi, respectiv 
portul de serviciu 6 funcţionari publici. Un număr de 20 de funcţionari publici au 

are imediat superioară, 4 funcţionari publici au susţinut 
exame lici au susţinut examenul de 
romo salariat. 

 
nt legate de 

asigurarea legalit
legilor 

alităţii acestora. 

rin disp. nr. 1/2011), 
toate d

8 şedinţe ale Consiliului Local, Primarul Municipiului Focşani a iniţiat un 
număr

  
Datorită presiunilor şi riscu

e

din cadrul Primăriei Municipiului Focşani nu a urmat cursuri de perfecţionare 
specifice domeniilor de activitate. 
 

Resurse umane 
 În cursul anului 2010, şi-au încheiat raporturile de muncă 8 salaria

ra
avansat în treapta de salariz

nul de promovare în grad, iar 6 funcţionari pub
vare în clasă. Nu a fost sancţionat disciplinar niciun p

 
 
3.3. Direcţia administraţie publică locală 

Principalele atribuţii ale Direcţiei administraţie publică locală su
ăţii documentelor, pregătirea şedinţelor de consiliu local, aplicare 

proprietăţii dar şi gestiunea patrimoniului public şi privat al municipiului. 
 

3.3.1. Serviciul administraţie publică locală, legalitate 
 
În cursul anului 2010, au fost emise de Primarul Municipiului Focşani şi 

înregistrate de Serviciul administraţie publică locală un număr de 7553 dispoziţii, care 
au fost înaintate Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea în vederea exercitării 
controlului leg

Cu excepţia unei dispoziţii, care a fost apreciată ca fiind nelegală şi care a fost 
ulterior revocată (disp. nr. 1911/2010 pe Legea 10/2001, revocată p

ispoziţiile au fost apreciate de către Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea ca 
fiind legale.  

Prin dispoziţia Primarului Municipiului Focşani, Consiliul Local a fost convocat în 
12 şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare şi o şedinţă de îndată. 

În cele 1
 de 362 proiecte de hotărâri, 37 proiecte de hotărâri fiind iniţiate de consilieri 

locali. În total, în cursul anului 2010, au fost adoptate şi înregistrate un număr de 409 
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hotărâri, din care 407 au fost apreciate de către Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea 
ca fiind legale. 

Instituţia Prefectului nu s-a pronunţat asupra legalităţii hotărârilor nr. 227/2010 şi 
nr. 228

Consiliului Local, s-a decis menţinerea hotărârilor nr. 227 şi 228,
r

r

Local 
convoca

serviciilor de 
specia

ocşani.  

măriei Municipiului Focşani şi 
afişate

entru respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 176/2010, privind integritatea 
în exe tru modificarea şi completarea Legii 
nr. 14 funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integri

/2010, cu referire la întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare în Municipiul 
Focşani, deşi s-a făcut corespondenţă cu precizările solicitate. Fiind repuse în discuţia 

 punct de vedere ce a 
imindu-se un răspuns 

ul Municipiului Focşani 

fost înaintat Instituţiei Prefectului, până la această dată nep
referitor la legalitatea acestor două hotărâri. 

În vederea susţinerii proiectelor de hotărâri iniţiate, Prima
a participat lunar la desfăşurarea şedinţelor celor 6 comisii de specialitate ale Consiliului 

al Municipiului 
Focşani, te 
prin grija serviciului 
administraţie publică 
locală.  

Pentru toate 
dispoziţiile şi 
proiectele de hotărâri 
au fost întocmite 
referate, respectiv 
rapoarte ale 

litate, verificate 
în vederea aprobării / 
avizării de către 
Primarul Municipiului 
F

 
S-a asigurat transparenţa decizională în administraţia publică locală, toate 

proiectele de act normativ fiind publicate pe site-ul Pri
 la sediul acesteia, iar anunţurile fiind făcute publice şi în presa locală, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică.  

De asemenea, pe linia transparenţei decizionale în administraţia publică, au fost 
iniţiate la nivelul Municipiului Focşani 5 proiecte de act normativ, din care unul nu a fost 
adoptat de către Consiliul Local al Municipiului Focşani.  

Prin grija serviciului administraţie publică locală pentru proiectele de act normativ 
la care s-au făcut amendamente şi care au fost adoptate de Consiliul Local, acestea s-
au introdus în textul hotărârilor.  

În calitatea de preşedinte al Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice de la nivelul Municipiului Focşani, Primarul a participat la 15 şedinţe 
ale comisiei. La toate solicitările făcute în acest sens, comisia şi-a dat avizul organizării 
adunărilor publice, iar acolo unde s-a impus modificarea locaţiilor sau orelor de 
desfăşurare, reprezentanţii organizatorilor au fost invitaţi, găsindu-se un punct de 
vedere comun în vederea desfăşurării acţiunilor protestare.  

P
rcitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pen

/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 4
tate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, s-au 

înregistrat şi comunicat toate declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali, în 
termenul prevăzut de lege, acestea fiind publicate pe site-ul Primăriei.  
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3.3.2. Biroul Agricultură, Cadastru 
 
Incepând cu 30 iunie 2010 Serviciul comunitar de cadastru şi agricultură a 

devenit Biroul Agricultură, Cadastru, din cadrul Serviciului administraţie publică locală, 

 juridice; 

 cereri lunar); 

producător agricol cultivatorilor de legume, în 

 de introducere de date din registrul agricol în format 

 loc puneri în posesie în extravilan (conform legii nr. 
47/2005) şi în itravilan (conform legii nr. 10/2001), verificarea execuţiei străzilor şi  

exec ţinerii 
autoriza
•  
desfăş

 

agricultură, cadastru. În cursul anului 2010, Biroul Agricultură, Cadastru a desfăşurat în 
principal următoarele activităţi: 
•  S-au eliberat lunar un număr mediu de 200 de adeverinţe din înscrisurile registrului 
agricol pentru persoane fizice şi persoane
•  S-au operat înscrieri, modificări, radieri în/din registrul agricol, în baza cererilor 
depuse (în medie, 60
• S-au înregistrat în registrul special un număr de 170 de contracte de arendare 
pentru o suprafaţă de 220 ha; 
• S-au eliberat 57 de certificate de 
vederea valorificării produselor obţinute; 
• S-au organizat acţiuni de curăţare a păşunii de gunoaie şi resturi menajere din 
cartierul Mândreşti; 
• Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a 
soluţionat o serie de dosare, prin punerea în posesie a celor îndreptăţiţi şi prin punerea 
în aplicare a mai multor sentinţe civile; 
• Am continuat acţiunea
electronic, prin programul AVANREGIS, în paralel cu echivalarea rolului fiscal cu rolul 
agricol, împreună cu Serviciul impozite şi taxe locale; 
• Pe linie de cadastru, au avut
2

utarea de relevee pentru grădiniţe şi cabinete medicale, în vederea ob
ţiei de funcţionare; 

Începând cu luna iunie 2010, am demarat lucrările pregătitoare în vederea
urării în bune condiţii a Recensământului General Agricol 2010-2011 (listinguri, 

centralizatoare, sectorizare etc). 
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3.3.3. Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului 
public şi privat, publicitate. 

 
Pentru ca imobilele ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani să poată 

fi administrate în mod eficient, acestea au fost concesionate, închiriate, date în 
administrare, încredinţate în folosinţă gratuită, respectiv date în comodat (după caz) 
către unităţile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani, unităţile de 
învăţământ preşcolar şi unităţile sanitare de pe raza Municipiului Focşani. Astfel, a fost 
dat în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

cureşti, în vederea construirii unui sediu pentru
are în învăţământ. 
măsurarea şi actualizarea inventarului bunurilor
Municipiului Focşani. În urma măsurătorilor, au
i şi Mândreşti. 

1500,00 mp. către Universitatea Bu
Centrul de perfecţionare pentru definitiv

De asemenea, s-a procedat la 
ce aparţin domeniului public/privat al 
fost intabulate cartierele SUD - Focşan

În ceea ce 

 

 
 

în vederea vânzării cabinetelor medicale către persoanele îndreptăţite, a fost 
demarată procedura de evaluare şi măsurare a imobilelor, în urma căreia s-a procedat 
la vân te medicale din cadrul Policlinicii nr. 2, din str. 
Bucegi nr. 28, evaluat şi pentru care au fost încheiate 11 

priveşte 
administrarea bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului 
Focşani, în urma cererilor aprobate 
de Consiliul Local al Municipiului 
Focşani, s-a procedat la: 

- închirierea de terenuri, în 
suprafaţă de 84,5 mp., sens în care 
au fost încheiate 23 de contracte de 
închiriere, având ca obiect 
amplasarea de garaje şi cabine 
telefonice;  

- concesionarea de terenuri, 
în suprafaţă de 292,2 mp., sens în care au fost încheiate 13 contracte de concesiune;  

- vânzare de terenuri concesionate, în suprafaţă de 2680,30 mp., astfel a fost 
creat un venit la bugetul local în valoare de 253.973, 54 euro;  

- atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului, în baza propunerii Consiliului 
Local – terenuri în suprafaţă de 1127,00 mp.; 

- emiterea unui număr de 120 dispoziţii privind soluţionarea notificărilor depuse 
conform Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Au fost înaintate Instituţiei Prefectului 
Judeţului Vrancea un număr de 160 de dosare, în vederea transmiterii către ANRP 
Bucureşti;  

- verificarea şi actualizarea inventarului sistemelor publicitare amplasate pe 
domeniul public şi privat al Municipiului Focşani, sens în care au fost inventariate un 
număr de 1254 sisteme publicitare;  

- verificarea documentaţiilor cu privire la amplasarea sistemelor publicitare pe 
proprietatea agenţilor economici (deţinătorilor sistemelor de publicitate), respectiv pe 
domeniul public al Municipiului Focşani, sens în care au fost eliberate 119 acorduri de 
publicitate;  

- 

zarea unui număr de 11 cabine
e la suma de 940.000,00 lei 

contracte de vânzare-cumpărare în forma autentică. 
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3.4. Serviciul urbanism    
 

Î• 2 Planuri Urbanistice 
Zonale, asigurând o dezvoltare echilibrată şi durabilă a teritoriului: 
- Cartier rezidenţial şi 

n anul 2010, au fost aprobate în Consiliul Local un număr de 

servicii comple entare nepoluante în zona de nord a 
municipiului – Şoseaua Focşani - Petresti; 
- Zona de retail – DN 23 Focşani – Galaţi. 

• Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Focşani este în curs de 
realizare, având ca termen de finalizare data de 30 iunie 2011. 

• În anul 2010, au fost emise un număr de 771 autorizaţii de construire şi 1683 
certificate de urbanism. 

 

m
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3.5. Serviciul investiţii şi administrarea fondului locativ 

ste 
ăm activitatea 

 
Incepând cu 30 iunie 2010 Serviciul Investiţii a preluat şi activitatea de Fond 

locativ. Fiind un serviciu care asigură operaţii pentru toate sectoarele de activitate, e
normal ca şi rezultatele să fie din toate domeniile. În continuare prezent
din anul 2010, structurat pe domeniile de acţiune: 

 
I.   Învăţământ 
1. În anul 2010, s-au alocat fonduri de la bugetul de stat şi bugetul local p

continuarea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii la unele unităţi de învăţămâ
entru 

nt:  
- Reabilitare Grădiniţa nr. 7 – 150.0 mii lei; 
- RK sediu şi anexe Liceul Pedagogic „Spiru Haret” – 244.3 mii lei; 
- RK sediu şi sala de sport Şcoala nr. 7 – 155.0 mii lei; 
- Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” – 351.0 mii lei; 
- Sală multifuncţională Liceul Auto – 150.0 mii lei; 
- Extindere 12 săli de clasă Şcoala nr. 3 (investiţii), corp B – 381.0  mii lei; 
- Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” – 120.0 mii lei; 
- Grădiniţa nr. 15 – 50.0 mii lei; 
- Amenajare laborator şcolar de alimentaţie publică şi turism Gru
Uşoară – 184,0 mii lei

p Şcolar Industrie 
. 

2. În sensul realizării unor lucrări la unităţile de învăţământ, s-a alocat suma de 
75.0 mii lei, necesară pentru elaborarea documentaţiilor tehnice în baza cărora se 
execută aceste lucrări, după cum urmează: 

- SF RK canal termic Şcoala nr. 5 „Anghel Saligny” – 10,0 mii lei; 
coala nr. 10 – 10,0 mii lei- Reactualizare SF extindere Ş ; 

Naţional „Al. I. Cuza” – 20,0 mii lei- SF RK corp clădire Colegiul ; 
dagogic „Spiru Haret” – 10,0 mii lei- SF separare utilităţi Liceul Pe ; 
ional Unirea – 25,0 mii lei- SF sală de sport Colegiul Naţ . 

La şcolar, s-au alocat din bugetul local fonduri pentru  unele unităţi de învăţământ pre
dotări cu materiale şi echipamente, du

- Grădiniţa nr. 8 – 
pă cum urmează:  

10.0 mii lei; 
- Grădiniţa nr. 4 – 2.5 mii lei; 
- Grădiniţa nr. 6 – 7.0 mii lei; 
- Grădiniţa nr. 16 – 7.7 mii lei; 
- Grădiniţa nr. 21 – 5.0 mii lei. 

3. Având în vedere 
veniturile obţinute din vânzarea 
cabinetelor medicale, sume 
destinate proiectelor medicale, s-
a repartizat suma de 350,0 mii lei 
pentru lucrări de reparaţii curente 
în cadrul cabinetelor medicale şi 
stomatologice existente în 
următoarele unităţi de 
învăţământ: şcolile „Nicolae 
Iorga”, „Ion Bazgan”, „Anghel 
Saligny”, „Ştefan cel Mare”, 
„Duiliu Zamfirescu”, Colegiul 
tehnic „Edmond Nicolau”, 
Colegiul tehnic „Ion Mincu”şi 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”. 
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Lucrările de reparaţii curente constau în: refacere pardoseli cu linoleum trafic 
greu; placare pereţi faianţă (h=1,20 m); schimbare tâmplărie ferestre şi uşi interioare; 
zugrăveli şi refacere instalaţie electrică existentă. 

Pentru unităţile de învăţământ mai sus menţionate, s-au achiziţionat 8 staţii 
(aparate) de lucru pentru cabinete stomatologice, pentru care s-a alocat din bugetul 
local suma de 123,0 mii lei. 

4. În sensul obţinerii de fonduri structurale, s-a elaborat, aprobat în Consiliul 
Local şi depus la A.D.R. Brăila studiul de fezabilitate actualizat în conformitate cu 
Ghidul de finanţare AXA 3,4 pentru reabilitare, modernizare şi dotări Campus şcolar 
(Colegiul tehnic „Ion Mincu”, Colegiul tehnic „Edmond Nicolau” şi Liceul Sportiv), pentru 
are s-a alocat din bugetul local suma de 197.0 mii leic .  

fost selectat şi a trecut de faza de verificare a documentaţiei 5. În anul  2010, a 
tehnice depuse la A.D.R. Brăila – Axa 3,4 – proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotări 
– Şcoala  Ştefan cel Mare”, cu o valoare de investiţie de 16.364,5 mii lei, sens în care 
se va elabora şi depune proiectul tehnic, urmând ca, în anul 2011, să fie semnat 
contractul de cofinanţare. 
 

II. Infrastructură  
1. În anul 2010, au continuat lucrările privind refacerea şi modernizarea 

infrast l local 
suma 

ructurii străzilor în municipiul Focşani, pentru care s-a alocat din bugetu
de 3.580,0 mii lei, executându-se lucrări pe următoarele străzi:  
- Complex Bahne – lucrări executate pe străzile Comisia Centrală, Lupeni şi 

Constituţiei, în valoare de 632,0 mii lei; 
- Complex Obor – lucrări executate pe străzile Avram Iancu, Săgeţii şi Triumfului, 

în valoare de 727,0 mii lei; 
- B-dul Cuza Vodă - Bucegi – lucrări executate în valoare de 700,0 mii lei; 
- B-dul Independenţei – lucrări executate în valoare de 1.521,0 mii lei; 
În timpul derulării lucrărilor pe B-dul Independenţei, s-a realizat provizoriu 

intersecţia cu sens giratoriu B-dul Independenţei cu str. Mărăşeşti. 
2. În cadrul obiectivului de investiţii „Reţele exterioare Cartier Tineretului Sud – 

reţele exterioare”, s-a finalizat obiectul „Amenajare intersecţie Ulmului cu DN2”, cu o 
valoare totală de 390,0 mii lei, din care, în anul 2010, a fost alocată suma de 71,0 mii 
lei.  

3. În sensul obţinerii de fonduri structurale, s-au realizat, aprobat în Consiliul 
 care 

na de Sud - Est a municipiului Focşani, elaborate în conformitate 
cu cer

Modernizare şi reabilitare spaţii verzi în zona de sud - est a municipiului Focşani; 
here pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

Local şi depus la A.D.R. Brăila 3 proiecte individuale – faza Studiu de fezabilitate –
să soluţioneze problemele de creare / modernizare spaţii verzi (grădini publice, parcuri, 
mobilier urban) în zo

inţele de finanţare din cadrul Axei prioritare 1 din POR, şi anume: 
- Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona de acţiune sud -est a 
municipiului Focşani; 
- 
- Sistem de supraveg
municipiul Focşani. 

Pentru elaborarea proiectelor tehnice în scopul depunerii lor la A.D.R. Brăila, în 
anul 2010 au fost alocate fonduri în suma de 788.0 mii lei, urmând ca vizita în teren şi 
semnarea contractelor să se realizeze în cursul anului 2011. 
 

III. Amenajări 
1. În anul 2010, au continuat lucrările la obiectivul de investiţii „Recalificare 

urbană perimetru istoric Piaţa Unirii şi Grădin
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a Publică, Focşani”, obiectiv care se 
realizează cu fonduri PHARE (63,16% din fonduri PHARE, 21,06% din Fondul Naţional 



şi 15,7

nceputul 
investi

8% din Bugetul local), prin programul „PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economică 
şi Socială – Proiecte Mari de Infrastructură Regională”. 

Acest obiectiv s-a realizat în proporţie de 44%, alocându-se, de la î
ţiei, pentru lucrările de construcţii, suma de 2.447,0 mii lei, din care, în anul 2010, 

s-au executat lucrări în valoare de  697 mii lei.  
În cadrul acestui obiectiv, s-a alocat din bugetul local suma de 950,0 mii lei, 

reprezentând cheltuieli neeligibile pentru execuţia lucrărilor de amenajare infrastructură 
drum pentru trasee reţele electrice şi amenajare infrastructură de comunicaţii.  

Obiectivul de investiţii menţionat va fi finalizat în anul 2011. 
2. S-a achiziţionat documentaţia care a fost aprobată în Consiliul Local prin 

H.C.L. nr.  96/27.04.2010 şi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, faza proiect 
tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică şi refacere 
acoperiş Corp 4 – Cămin pentru persoane vârstnice” din municipiul Focşani, cu o 
valoare a investiţiei de 470.0 mii lei, iar lucrările se vor realiza în anul 2011. 

 
3. S-a achiziţionat documentaţia ca

H.C.L. nr.  223/31.08.2010 şi s-au aprob
proiect tehnic, pentru obiectivul de inve
municipiul Focşani, cu o valoare a investiţie

re a fost aprobată în Consiliul Local prin 
at indicatorii tehnico-economici, faza unică

stiţii „Refacere acoperiş bloc L1 - L2” din 
i de 120.0 mii lei, iar lucrările se vor realiza 

 de cofinanţare cu A.D.R. S-E 

în anul 2011. 
4. În anul 2010, s-a finalizat 

obiectivul de investiţii „Cămin pentru 
persoane vârstnice – finalizare corp 3 şi 
5” din municipiul Focşani, realizat cu 
fonduri structurale, prin Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 
Prioritară 3, Domeniul major de 
intervenţie 3.2, pentru care s-a semnat 
Contractul
Brăila, cu o valoare a lucrărilor de 
construcţii montaj de 2.192,2 mii lei. Prin 
realizarea obiectivului, au rezultat două 
corpuri funcţionale cu o capacitate de 20 
de locuri. 

5. Pentru obiectivul de investi
Primăria municipiului Focşani a 

ţii „Gard şi spaţiu comercial Cimitir Nordic”, 
alocat suma de 53 mii lei, pentru finalizarea împrejmuirii 

6. Pentru finalizarea lucrărilor din cadrul 
obiectivului de investiţii „Staţionar pentru câini 
şi animale de companie”, în anul 2010 s-a 
alocat suma de 

cimitirului. 

170 mii lei. Finalizarea 
obiectivului include pavilionul sanitar veterinar, 
un adăpost pentru câinii comunitari, staţia de 
hidrofor, fosele septice, împrejmuirea, 2 săli 
post operatorii, sală de necropsie, cameră 
frigorifică, bazinul de dezinfecţie, alimentarea 
cu energie electrică şi centrală termică.   

7. Prin H.C.L. nr. 256/28.09.2010, s-au 

a 
de 100 mii lei

aprobat indicatorii tehnico-economici, faza 
studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele, 
etapa a II-a” municipiul Focşani, cu o valoare totală a investiţiei de 8667 mii lei. În anul 
2010, pentru începerea lucrărilor acestui obiectiv, a fost alocată din bugetul local sum

. 
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8. Prin H.C.L. nr. 222/31.08.2010, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, 
faza unică proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare platformă pentru 
depozitarea materialului antiderapant” în incinta SC TRANSPORT PUBLIC SA, str. 
Mărăşeşti, nr. 72, Focşani, pentru care s-a alocat din bugetul local suma de 40 mii lei. 

9. Prin H.C.L. nr. 73/30.03.2010, s-a aprobat studiul de fezabilitate „Reabilitarea 
sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009 - 
2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, 
precum  şi indicatorii tehnico-economici, proiectul având o valoare de 31.472,0 mii euro. 
Obiectivul se va realiza cu fonduri de la Ministerul Mediului, în anul 2010 fiind alocată 
suma de 104,0 mii lei. 

10. Prin „Programul de Termoficare 2006 - 2015 caldură şi confort”, demarat de 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice, ce are ca obiectiv final reducerea consumului 
de resurse energetice primare pentru producerea energiei termice, în anul 2010 s-au 
alocat de la bugetul de stat fonduri în sumă de 2.996 mii lei pentru execuţia lucrărilor din 
cadrul următoarelor obiective:  
- Modernizarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a energiei termice aferente PT 16” din 
municipiul Focşani, cu o valoare a contractului de 1.860,0 mii lei, din care, în anul 2010, 

tului de 349.2 mii lei

s-au executat lucrări în valoare de 1.048,2 mii lei. Obiectivul va fi finalizat în anul 2011;  
- „Modernizarea punctelor termice din municipiul Focşani – aferente punctului termic PT 
39”, cu o valoare a contrac , din care, în anul 2010, s-au executat 
lucrări la valoarea contractului. 

11. S-a finalizat obiectivul de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea reţelei de  
distribuţie a energiei termice PT 14, 17, 53” din municipiul Focşani, cu o valoare a 
investiţiei de 739,0 mii lei.  

12. În anul 2010, în cadrul Planului Urbanistic General, s-a elaborat documentaţia 
ivind analiza existentă: studiul socio-urban şi studiul economic, studiul de circulaţie 

rbanistic, studiul pedologic şi bonitarea terenurilor în vederea 
lasei de calitate, regulamentul local de Urbanism şi reglementările urbanistice, 

pr
urbană, studiul istoric şi u
stabilirii c
documentaţii pentru care s-a alocat din bugetul local suma de 263,0 mii lei. 
  

IV. Alte cheltuieli 
Primărie 
- expertize, audit energetic, studii topo şi studii geo, alte studii – 90,0 mii lei 

 Servicii Publice Direcţia de Dezvoltare  
- studii – 10,0 mii lei 
- amenajare locuri de joacă pentru copii – 4 buc – 196.0 mii lei 
- utilaj multifuncţional pentru deszăpezit – 90.0 mii lei 
Administraţia Pieţei   
- maşină de spălat piaţa – 20.0 mii lei 

e va acţiona pe linia reactualizării programului de investiţii pe 
term

de dezvoltare a municipiului şi nevoile comunităţii. 

tiv

În anul 2011, s
en lung, prioritizarea proiectelor de investiţii prin continuarea atragerii de fonduri 

structurale, corelate cu strategia 
 

V. Fond loca  
 administrare contracte de închiriere şi solicitări pentru 

, au fost desfăşurate ca acţiuni principale: 
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În cadrul compartimentului de
obţinerea unor locuinţe cu chirie



1. Analizarea şi punctarea 
unui număr de 1931 dosare 

tiv, ca urmare a punerii în executare a 

letările 

perioada ianuarie – august, a chiriaşilor debitori şi 

 cu destinaţia de locuinţă, au fost reînnoite un număr de 10 contracte; 

 listelor de plată, prin defalcarea facturilor de utilităţi aferente 

rea, în luna februarie a anului 2010, a arhivei tuturor contractelor de vânzare-

 încasărilor de rate locuinţe a unui număr de 200 de contracte de credit şi 

ituaţiei de încasări rate locuinţă, calcularea 

te 11 acte de 

a, împreună cu ANL Bucureşti, a protocolului privind continuarea lucrărilor 
 Obiectivul de investiţii Cartierul Brăilei nr. 112, etapa a II-a, pentru 104 unităţi 

depuse de solicitanţi în 
vederea obţinerii unei 
locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii;  
2. Aprobarea prin H.C.L. nr. 
41/23.02.2010 a Listei de 
priorităţi pentru locuinţe ANL, 
care a totalizat un număr de 
949 solicitanţi admişi, întrucât 
au îndeplinit criteriile legale; 
3. Preluarea şi repartizarea 
unui număr de 36 de unităţi 
locative ANL din fondul 
construit, devenite libere prin 
cererile de reziliere depuse de titularii de contracte, primilor 36 de solicitanţi din lista de 
priorităţi ANL aprobată pentru anul 2010; 
4. Au fost repartizate un număr de 16 unităţi locative din fondul locativ de stat 
solicitanţilor din Lista de priorităţi – Fond loca
titlurilor de evacuare şi a cererilor de încheiere a contractului de închiriere pentru 
locuinţele ocupate fără forme legale în blocul G2, situat pe Aleea Căminului nr. 12; 
5. Conform prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi comp
ulterioare, în cursul anului 2010 au fost reînnoite 720 de contracte pentru chiriaşii ANL 
din Str. Ulmului, Str. Bradului, Str. Democraţiei şi Aleea Parc; 
6. Emiterea trimestrială de somaţii şi notificări pentru debite restante chiriaşilor ANL, ai 
locuinţelor de serviciu şi ai locuinţelor din fodul locativ de stat; 
7. Acţionarea în instanţă, în 
finalizarea, în 2010, a unui număr de 12 dosare, prin recuperarea debitelor restante; 
8. Ca urmare a emiterii O.U.G. nr. 44/2009 privind reînnoirea contractelor de închiriere 
pentru spaţiile
9. Punerea în executare a 4 ordine de repartiţii pentru locuinţe de serviciu şi 
perfectarea contractelor de închiriere aferente; 
10. Întocmirea lunară a
blocurilor ANL, locuinţelor de serviciu şi locuinţelor din fodul locativ de stat şi 
înregistrarea debitelor în programul de specialitate al Serviciului taxe şi impozite; 
11. Prelua
cumpărare de la SC CUP SA şi arhivarea acestora în proporţie de 75%; 
12. Preluarea situaţiei analitice a operaţiunilor înregistrate în evidenţa SC CUP SA şi a 
situaţiei
lichidarea a 62 dintre acestea; 
13. Întocmirea lunară a balanţelor şi a s
penalităţilor pentru zilele de întârziere şi operarea chitanţelor aferente în programul de 
specialitate; 
14. La solicitarea chiriaşilor din fondul locativ vechi, au fost perfecta
vanzare-cumpărare a locuinţelor deţinute cu chirie, din care 2 cu plata integrală şi 9 prin 
contracte de creditare; 
15. Perfectare
la
locative; 
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16. Predarea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti a amplasamentului 
situat în Calea Munteniei  nr. 57, pentru construirea a 224 unităţi locative tip ANL - 

+3E; 
7. Finalizarea obiectivului de investiţii „Achiziţionare şi montaj lift pentru imobilul situat 

în Str. Cuza Vodă nr. 63(bloc tip P+8E)”; 
18. Tra ucureşti a documentaţiei 
tehnice  unităţi locative, locuinţe 
sociale ce urmează a fi construite pe amplasamentul situat pe Str. Tisa; 
19. Fin

P
1

nsmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe B
 – studiu de fezabilitate pentru un număr de 40 de

alizarea obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale imobil din Str. Dobrogeanu 
Gherea nr. 6 – proprietate a Primăriei municipiului Focşani, imobil încadrat în clasa ! de 
risc seismic. 
 
 VI. Compartimentului de consiliere asociaţii de proprietari 
 Principalele acţiuni desfăşurate au fost pregătirea concursului pentru atestare 
administratori, în urma căreia au fost primite 11 dosare şi consilierea în vederea 
înfiinţării unui număr de 48 de asociaţii, din care 22 finalizate (11 prin transformare, 10 
prin divizare şi 1 prin fuziune). 
 
 

 
3.6. Serviciul Comunicare şi protecţie civilă 
 
 
Relaţia specializată dintre administraţia locală şi cetăţe

de având un scop bine definit, pentru rezolvarea unei probl
sau ale unităţii pe care o reprezintă solicitantul, este tra
Municipiului Focşani, într-un mod foarte atent. Astfel, se are 
rapiditatea de rezolvare a oricăror probleme, prin intermediul C

Acest mod de lucru, denumit de noi Centru de Comun
distinctă în organigrama primăriei ci reprezintă o abordare dife
prin venirea în întâmpinarea solicitărilor acestora, din partea a

a
e
t
î  

i

d

funcţionari de la toate 

de lucru cu publicul. 

 care 
provin, realizând astfel 

ic int
ai ci vic  

oferite se referă atât la 
p nform rilor, referitor la 
documentele necesare şi procedurile de urmat, cât şi asistenţă şi consultanţă în 
p elor, silie , pr  şi v ficare ocu ent istrare i 
eliberare documente. 

n, specializată în sensul 
me, de obicei personale 
ată, în cadrul Primăriei 
n vedere solicitudinea şi 
entrului de Comunicare. 
care, nu este o structură 
rită a relaţiei cu cetăţenii, 
ministraţiei locale.  

Astfel, Centrul de 
Comunicare este un 
spaţiu unic de 
relaţionare, în care sunt 
prezenţi în permanenţă 

serviciile primăriei, ce 
au un volum mai mare 

Aceşti funcţionari şi-au 
păstrat apartenenţa şi 
subordonarea la 
serviciile din

o comun are 
entă Ser

ernă 
m efi . iile

rezentarea tuturor i aţiilor necesare pentru rezolvarea solicită

regătirea document con re imire eri  d m aţie, înreg  ş
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Coordonarea activit Ce ului,  pun e ve ere  ap rii unor princ ii 
u re şi comunicare internă/ex nă a fost asigurată d Servic l 
C rtam pe liza

ia Centrului de Comunicare de „poartă unică” a documentelor şi 
solicitărilor în primărie şi utilizarea unui program informatizat de management al 
d te rea rea tatisti amblu pentru tot anul 
2 u fo reg trate umăr tal de 8. do ente

ăţii ntr  din ct d d  al lică ip
nice de relaţiona ter e iu
omunicare, ca depa

Atribuţ
ent s cia t.  

ocumentelor permi liza  s că a unei viziuni de ans
010, constatând că a

 
st în is  un n  to  6 442 cum . 

Nivel Total In 
Operare Favorabil Nefa abilvor Partial Interne An te ula Decl Clasat competenta

Aparatul Permanent al 
Consiliului Local 

623 0 376 11 2 226 5 3 0 

Birou Agricultura Cadastru 944 6 911 1 1 23 2 0 0 

Birou constatare impunere 919 0 907 9 0 0 2 0 1 

Birou Proiecte 416 21 277 29 0 88 0 0 1 

Biroul urmarire incasare 2508 0 2508 0 0 0 0 0 0 

Biroul Urmarire Incasare si 
Executare Silita 

1349 6 1343 0 0 0 0 0 0 

Compartiment acord unic 35 0 25 1 0 0 8 0 1 

Compartiment administratie 
publica 

2100 0 1457 7 0 607 29 0 0 

Compartiment agricultura 582 0 579 1 0 0 2 0 0 

Compartiment Audit 108 0 21 0 0 87 0 0 0 

Compartiment autorizare agenti 
economici 

801 0 480 0 0 321 0 0 0 

Compartiment autorizari 3071 5 2504 33 2 525 2 0 0 

Compartiment Buget 
Contabilitate 

1348 7 743 15 1 580 2 0 0 

Compartiment cadastru 857 0 857 0 0 0 0 0 0 

Compartiment constatare 
impunere 

740 29 587 4 0 119 1 0 0 

Compartiment contabilitate 17410 52 16512 0 0 817 29 0 0 

Compartiment contabilitate 
venituri 

8093 221 7475 0 0 391 6 0 0 

Compartiment contracte achizitii 1121 34 1029 4 0 52 2 0 0 
energetic 

Compartiment control fiscal - 
inlesnire 

158 0 158 0 0 0 0 0 0 

Compartiment control fisca
inlesniri 

l - 391 0 391 0 0 0 0 0 0 

Compartiment cultura, sport, 
tineret 

100 0 100 0 0 0 0 0 0 

Compartiment de protectie civila 29 0 2 0 0 27 0 0 0 

Compartiment de transport 
public local de calatori 

237 6 217 9 0 5 0 0 0 

Compartiment disciplina 
constructii 
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in 164 5 52 0 0 104 0 0 3 



Compartiment energetic, 
contracte, achizitii 

379 0 274 1 0 102 2 0 0 

Compartiment imagine, 70 0 12 0 0 58 0 0 0 
informatica 
Compartiment informare publica 80 0 76 0 0 4 0 0 0 

Compartiment informatic
imagine 

a 123 0 73 17 0 32 1 0 0 

Compartiment invatamant 69 0 43 2 0 23 0 1 0 

Compartiment invatamant 
cultura sport tineret 

160 349 0 23 0 165 0 1 0 

Compartiment investitii, 
programe 

133 0 64 0 0 68 0 1 0 

Compartiment legalitate 1142 0 253 0 0 889 0 0 0 

Compartiment managementul 
calitatii 

307 0 92 2 0 207 1 5 0 

Compartiment mediu 105 0 88 0 1 16 0 0 0 

Compartiment mediu securitate 
si sanatate in munca 

222 1 31 0 0 190 0 0 0 

Compartiment monitorizare 
ajutor de stat 

57 0 57 0 0 0 0 0 0 

Compartiment proiecte 141 0 141 0 0 0 0 0 0 

Compartiment protectia muncii, 
sanatate 

32 0 8 0 0 23 1 0 0 

Compartiment relatii cu presa, 
relatii externe 

12 0 1 0 0 11 0 0 0 

Compartiment relatii cu publicul 205 0 204 1 0 0 0 0 0 

Compartiment relatii cu publicul 
informare publica 

302 9 272 20 0 0 1 0 0 

Compartimen
organizare

t resurse umane 
 

477 679 0 201 1 0 0 0 0 

Compartiment resurse umane, 
organizare 

1813 0 672 1 0 1139 1 0 0 

Compartiment rromi 2 0 1 0 0 1 0 0 0 

Compartiment unitate 
municipala pentru monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilitati 
publice 

202 0 35 0 0 167 0 0 0 

Directia Administratie Publica 463 18 445 0 0 0 0 0 0 
Locala 
Directia Economica 104 0 68 16 1 18 1 0 0 

Directia resurse umane si 
coordonare unitati subordonate 

629 0 236 51 4 314 1 23 0 

Inspectorat de protectie civila 6 0 6 0 0 0 0 0 0 

Neincadrat 419 0 359 0 0 48 2 10 0 

Secretar 20 0 13 0 0 7 0 0 0 

Serviciul Administrarea 
Fondului Locativ, asociatii 

1460 

proprietari 

1947 0 21 0 451 5 10 0 

Serviciul Administrativ 294 3 138 9 0 129 14 1 0 
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Serviciul Adm. Publica Locala 
Agricultura Cadastru 

152 230 0 75 3 0 0 0 0 

Serviciul Adm. Publica Locala, 
Legalitate 

797 0 200 11 0 583 3 0 0 

Serviciul Autorizare Ag. 
 

1883 0 1718 1 0 162 2 0 0 
Economici si Libera initiativa

Serviciul Buget Contabilitate 623 2 21 4 0 596 0 0 0 

Serviciul Buget, Contabilitate 3796 24 1471 0 0 2301 0 0 0 

Serviciul Comunicare 256 0 25 5 0 178 2 46 0 

Serviciul Comunicare Protectie 
Civila 

64 1 4 0 0 58 1 0 0 

Serviciul Comunitar de Cadastru 
si Agricultura 

142 0 85 10 0 47 0 0 0 

Serviciul de Impozite si Taxe 106 0 106 0 0 0 0 0 0 

Serviciul de Impozite si Taxe 
Locale 

23 3 20 0 0 0 0 0 0 

Serviciul Investitii 978 0 408 564 6 0 0 0 0 

Serviciul Inve ministrarea stitii Ad
Fondului Locativ 

1459 11 986 21 3 434 2 2 0 

Serviciul Juridic Contencios 
Adminstrarea Domeniului Public 
si Privat 

1527 6 836 134 12 513 8 18 0 

Serviciul Juridic Contencios, 
adminstra a dom Public si re
Privat, Publicitate 

1255 5 731 100 30 365 10 14 0 

Serviciul Urbanism 748 0 693 8 0 43 1 1 2 

Serviciul voluntar pentru situatii 
de urgenta 

103 0 37 0 0 66 0 0 0 

Viceprimar 33 0 28 0 0 5 0 0 0 

Viceprimar1 8 0 2 0 0 6 0 0 0 

Total 68442 475 52441 592 57 14584 149 136 8 

 
In cursul anului 2010, odată cu modificarea organizatorică de la sfârşitul lunii 

Iunie, 

care 170 petiţii trimise de cetăţeni direct Primăriei Municipiului Focşani şi 59 petiţii 

Serviciului Comunicare i s-a alăturat Compartimentul de Protecţie civilă, simultan 
cu transferul unei persoane la Biroul Proiecte. In acest mod structura actuală a 
Serviciului este: 

- Compartiment Imagine, Informatică – 3 persoane 
- Compartiment Relaţii cu mass-media, relaţii externe – 1 persoană  
- Compartiment Relaţii Publice – 2 persoane  
- Compartiment Protecţie Civilă – 3 persoane 
Serviciul Comunicare al Primăriei municipiului Focşani are ca atribuţii principale 

comunicarea internă şi externă a instituţiei. De asemenea mai sunt realizate şi alte 
activităţi cu impact în domeniul ITC, sau mai nou şi protecţie civilă.  
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În cursul anului 2011 la Primaria Municipiului Focşani, Serviciul Comunicare – 
Compartiment Relaţii cu Publicul au fost înregistrate un număr de 229 petiţii din 



trimise de cetăţeni altor instituţii şi redirecţionate către Primăria municipiului fiind, de 
competenţa acesteia. 

La audienţele acordate în anul 2010 au fost primiţi un număr de 241 de cetăţeni 
din care 145 de cetăţeni au fost audiaţi de către primar, 89 de cetăţeni au fost audiaţi de 
către viceprimari şi 7 de către Secretarul Municipiului Focşani. 

La Telefonul Cetăţenului au fost înregistrate un număr de 19 apeluri. Sesizările 
primite pe această cale au fost înregistrate în registrul special şi aduse la cunoştinţă 
serviciilor de specialitate pentru o competentă soluţionare. 

Problemele cele mai frecvent  semnalate de cetăţeni prin petiţii, cât şi la audienţe 
au fost solicitări de locuinţe, probleme de urbanism, asociaţii de proprietari, solicitări de 
ajutoare sociale, aplicarea legii pentru revendicarea dreptului de proprietate şi atribuirea 
unor imobile, probleme edilitar-gospodăreşti. La cea mai mare parte din problemele 
ridicate de cetăţeni la audienţe au fost date răspunsuri şi soluţii imediate. 
 racter public, reglementat prin Legea 544/2001, 
s-a ma  număr de 99 de solictări, cărora li s-au dat răspunsurile 
solicitate în totalitate, la 78 dint

ţii. O importanţă deosebită s-a acordat 
 
 

l proiecte 

 

 
e instituţiei noastre. 

lui de termoficare 

ării 

Accesul liber la informaţiile cu ca
ifestat în 2009 printr-unn

re acestea pe suport hârtie iat la 21 prin intermediul 
poştei electronice, conform precizărilor solicitanţilor. 
 Din păcate situaţia economico-financiară nu a permis dezvoltarea de noi proiecte 
în domneiul IT, fiind doar finalizat Registrul electronic al spaţiilor verzi, pe structura deja 
funcţională a Sistemului de gestiune a patrimoniului. În rest, în domeniul IT activitatea s-
a concentrat pe asigurarea funcţionalităţii reţelelor şi sitemelor informatice existente 
pentru sprijinirea acivităţii întregii administra
asigurării funcţionalităţii reţelei municipale de f
toate unităţile subordonate şi care constituie
comune. Creşterea gradului de

ibră optică, reţea ce asigură legătura cu
 suportul pentru operarea programelor

 şi proiectarea unor modernizări 
ai curând.   

duri structurale au prilejuit Primăriei 
oate Programele Operaţionale. Pentru

 finanţare au fost elaborate de către 
le ce au însoţit aceste cereri, precum şi 
 în colaborare cu serviciile şi birourile de

 utilizare a impus analiza
tehnologice ce sunt necesare a fi realizate cât m

 
 
3.7. Birou
 
Liniile de finanţare deschise pe fon

Municipiului Focşani să aplice pe aproape t
majoritatea proiectelor depuse, cererile de
personalul biroului proiecte, iar documentaţii
datele şi informaţiile de bază au fost obţinute
specialitate al

Astfel, proiectele prezentate mai jos 
se află în diferite stadii de evaluare, 
implementare şi monitorizare: 
- Primul proiect pe fonduri structurale 
depus de către Primăria municipiului 
Focşani – „Cămin pentru persoane vârstnice 
Focşani” – a fost finalizat cu succes 
(noiembrie 2010); 
- Pe POS Mediu axa 3, suntem în faza finală 
(semnarea contractului de finanţare) – 
„Reabilitarea sistemu
urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru 
perioada 2009 - 2028 în scopul conform
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la legislaţia de mediu şi creăterii eficienţei 
energetice”;  



- Pe POS Mediu, au fost depuse pe data de 12 octombrie 2009 proiectele „Reabilitare şi 
moder

cestor două proiecte este de 1,5 milioane lei, fonduri nerambursabile, 
la care
- P pentru centre urbane 
Ab e în Planul 
int lui Focşani 
prezint e între care există relaţii 
de  asupra dezvoltării ulterioare 

dernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud-est a 
mu

e acţiune sud-est a municipiului 

ţei ş prevenirea criminalităţii” – 

 
 

 

st de Prut” (întâlniri şi concerte la Focşani şi Chişinău în perioada iulie - 
septem e implementate în cadrul acestui proiect au constituit un 

 

nizare Parc N. Bălcescu” şi „Reabilitare şi modernizare Parc Teatru Maior Gh. 
Pastia”; valoarea a

 se adaugă 10% aportul nostru; proiectele se află în faza de evaluare; 
e axa 1 din POR un Plan integrat de dezvoltare urbană – 
ordarea integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu inclus
egrat de dezvoltare urbană pentru zona de intervenţie sud-est a Municipiu

ă avantajul rezolvării simultane a unei serii de problem
 interdependenţă, generându-se astfel un impact pozitiv

a zonei, dar şi a oraşului. Aceste probleme sunt propuse spre rezolvare în obiectivele 
proiectelor următoare: 
1. „Reabilitare şi mo

nicipiului Focşani” – 43.140.47,00 lei; 
2. „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în zona d
Focşani” – 12.620.936,00 lei; 
3. „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguran
3.496.321,00 lei 

Pentru aceste proiecte, se preconizează s
luna martie 2011. 

Pe axa 3, măsura 3.4 din POR, în 2009 s-au depus urm
- „Reabilitare, modernizare şi dotări – Coleg
- „Reabilitare, modernizare şi dotări – Ş
- „Reabilitare, modernizare şi dotări – Ş
- „Reabilitare, modernizare şi dotări – Ş

i 

emnarea contractelor de finanţare în 

ătoarele proiecte: 
iul Unirea” 

coala nr. 1 Nicolae Iorga” 
coala Alexandru Vlahuţă” 
coala nr. 3” 
ampus” 
 de evaluare, au primit punctaje de
ând a fi acceptate la o eventuală

- „Reabilitare, modernizare şi dotări – C
Toate aceste proiecte au trecut de fazele

trecere şi sunt incluse pe liste de rezervă, urm
realocare de fonduri. 

- „Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 9 Ştefan cel Mare” este în 
faza de semnare contract de finanţare (martie 2011) 

 

Pe linia de finanţare a Agenţiei Fondului 
Cultural Naţional, în mai 2010 s-a elaborat şi 
depus proiectul (cotat al doilea pe ţară în 
clasamentul punctajului) „Diversitate culturală la 
est şi la ve

brie 2010);  activităţil
succes pentru Corul Pastorala din Focşani şi Corul Semănătorii din Republica Moldova. 
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3.8. Compartiment energetic, contracte, achiziţii 
 
Compartimentul Contracte, Achiziţii, Energetic asigură organizarea şi 

line, cu 
 – pentru 

uire, 

pectiv:  

 lei;  
9 contracte având ca obiect prest
1 contract având ca obiect furniza

 

 

 
 2. Au fost completate şi 
transmise spre avizare Referate 

 

desfăşurarea proceselor de achiziţie publică, inclusiv proceduri online şi off
etapă finală de licitaţie electronică, respectiv: întocmire Program anual
proceduri de achiziţie şi pentru cumpărări directe, Note de fundamentare, Anunţuri/ 
Invitaţii de participare, Documentaţii de atribuire, corespondenţă, redactare Procese 
verbale, Rapoarte, puncte de vedere, Contracte, Acte Adiţionale, Anunţuri de atrib
Informări.  

În cursul anului 2010: 
1. Au fost organizate proceduri de achiziţie corespunzătoare, res

- 1 procedură de licitaţie deschisă;  
- 7 proceduri de cerere de oferte, din care 3 proceduri cu etapă finală de licitaţie 
electronică;  
- 1 procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;  
- 11 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în 
vederea atribuirii contractelor, după cum urmează:  
- contracte având ca obiect executarea de lucrări, în valoare de  3.796.723,43
- area de servicii, în valoare de 1.371.894 lei;  

rea de produse, în valoare de 98.877 lei.  
u publicarea prealabilă a unui Anunţ de participare, 
rdare de credit în valoare de maxim 24.500.000 lei”, 
at prin încherea contractului în ianuarie 2011.  

enerale a Finanţelor Publice – Compartiment de 
alitate de observatori, au verificat etapele procesului
i nu au constatat neconcordanţe. 
chisă, aferentă achiziţiei de lucrări, „Reabilitarea
l Focşani – Bl. S4 str. M. Varlaam nr. 1” a fost 

peratorii economici ofertanţi. Având în vedere 
ere” referitor la aspectele procedurale contestate, 

Soluţionare a Contestaţiilor, acesta a decis 
 continuarea procedurii. Aceasta nu s-a finalizat cu 
alocării fondurilor de la bugetul de stat. 

- 
 Procedura de negociere, c
pentru „Achiziţie de servicii de aco
desfăşurată în anul 2010, s-a finaliz
 Reprezentanţii Direcţiei G
verificare a achiziţiilor publice, în c
de achiziţie publică ale procedurii ş
 Procedura de licitaţie des
termică a blocurilor din municipiu
contestată de către unul dintre o
documentaţia şi „punctul de ved
transmise Consiliului Naţional de 
respingerea contestaţiei şi a dispus
încheierea contractului, din cauza ne
 

de necesitate şi oportunitate, 
necesare demarării achiziţiilor 
directe de produse, servicii şi 
lucrări a căror valoare, fără TVA, 
cumulată pe parcursul unui an, 
nu depăşeste echivalentul în lei 
a sumei de 15.000 euro. 
Valoarea produselor, serviciilor şi 
lucrărilor achiziţionate prin 
cumpărare directă din SEAP – 
Catalog electronic: 407.533,79 
de lei.   
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 3. Au fost transmise Informări şi Documentaţii şi au fost organizate achiziţii, în 
vederea atribuirii contractelor aferente implementării proiectului „Cămin pentru persoane 
vârstnice - Focşani”, finanţat din bugetul local şi Programul Operaţional Regional 2007-
013, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, respectiv: 
licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, pentru atribuirea contractului 

de exe ne vârstnice - Focşani”;  
- cump entru atribuirea contractului de 
prestă

d-Est” - Axa prioritară 1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană – 
subdo

adrul Consiliului Local al Municipiului Focşani a 
fost d

icările şi completările 
lterioare. 

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat conform Planului strategic pentru 
erioada 2010 - 2012 şi a Planului anual de audit public intern pentru 2010, care a fost 
laborat conform cadrului legal în vigoare şi a cuprins în structura sa misiuni de audit de 
gularitate privind activitatea proprie a Primăriei Focşani, a instituţiilor publice 

onate Consiliului Local al Municipiului Focşani, precum şi a unităţilor de 
învăţă

 fost realizat un număr de 16 misiuni de audit la serviciile din cadrul Primăriei 
Focşa

 de achiziţii; Cantina de 
jutor Social; Direcţia de Dezvoltare  Servicii Publice; Clubul Sportiv Municipal 2007; 

l Fo cu”; Colegiul Naţional „Al. I. 
Cuza”; Grupu lasele I-VIII nr. 3; Şcoala nr. 
10 „D. Zamfir
 
 

       

2
- 

cuţie lucrări „Cămin pentru persoa
ărare directă din SEAP - Catalog electronic, p

ri servicii „Dirigenţie de şantier”;  
- cumpărare directă din SEAP - Catalog electronic, pentru atribuirea contractului de 
prestări servicii „Auditare proiect”;  
- cumpărare directă din SEAP - Catalog electronic, pentru atribuirea contractului de 
furnizare „Materiale de promovare”. 
 
 4. A fost organizată procedura de atribuire a contractului de prestări servicii de 
elaborare Proiect tehnic, Caiete de Sarcini, antemăsurători, Documentaţii, avize, 
acorduri şi clarificări aferente proiectului „Modernizare şi reabilitare străzi în zona de 
acţiune Su

meniul Centre urbane”. 
 
 

3.9. Compartimentul audit 
 

Activitatea de audit public din c
esfăşurată, în anul 2010, de către Compartimentul de audit intern din cadrul 

Primăriei Municipiului Focşani. În urma misiunilor de audit realizate la serviciile din 
cadrul Primăriei Focşani şi la unităţile subordonate, au fost întocmite rapoarte de audit 
care au fost elaborate conform precizărilor din Legea nr. 672/2002, privind auditul public 
intern, cu modificările şi completările ulterioare, OMF nr. 38/2003, pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern  şi a Normelor 
Metodologice nr. 1730/11.01.2006, privind organizarea şi exercitarea activităţii de  audit 
public intern la Consiliul Local al Municipiului Focşani, cu modif
u

p
e
re
subord

mânt preuniversitar de stat. 
A

ni şi la unităţile subordonate (Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă 
iniţiativă; Serviciul administrarea fondului locativ, asociaţii proprietari; Compartimentul 
resurse umane, organizare  Serviciul investitii; Compartimentului
A
Ansamblu lcloric „Ţara Vrancei; Colegiul Tehnic „Ion Min

l Şcolar nr. 3 „G. G. Longinescu”; Şcoala cu c
escu”; Grădiniţele cu Program Prelungit nr. 7 şi 13).  
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4. Unităţi subordonate 
 
A ţile unităţilor subordonate Consiliuluctivită i Local au fost coordonate de primar, 

inistraţiei publice locale. În acest domeniu 
orbim de următoarele instituţii proprii, cu personalitate juridică: 

Servicii : - Direcţia Dezvoltare Servicii Publice Focşani  
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

r Focsani                

 

 

tarea 
parcul

tizarea  
circula i rutiere, cu sprijinul 

 

ocşani.  

în calitate de autoritate executivă a adm
v
 

- Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelo
- Poliţia comunitară 
 

Social: - Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 
  - Cantina de ajutor social 
  - Căminul pentru persoane vârstnice 
 
Cultură : - Teatrul Municipal „Mr. Gh.
  - Ateneul Popular „Mr. Gh. 
  - Ansamblul folcloric „Tara 
  - Formaţia corală „Pastora
 
Sport:  - Clubul Sportiv Municipal 2

 
 
4.1. Direcţia Dezvoltare Ser
 
Direcţia de Dezvoltare Servicii P

al Municipiului Focşani, îşi desfăşoară
funcţionare, în următoarele domenii: 
dendrologic şi floricol, amenajarea şi î
domeniul public a municipiului, 
administrarea cimitirelor, exploa

 Pastia” Focşani 
Pastia” Focşani 
Vrancei” 
la” 

007 Focşani 

vicii Publice Focşani 

ublice Focşani, din subordinea Consiliului Local 
 activitatea în conformitate cu Regulamentul de
producerea în sere şi pepiniere a materialului 
ntreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi situate pe

ui propriu de mijloace de 
transport, construcţii, întreţinere şi 
reparaţii curente fond locativ, obiecte 
şi dotări din inventar urban, 
întreţinere şi reparaţii iluminat public, 
semaforizare şi sistema

ţie
organelor de poliţie competente, 
activitatea de deratizare, dezinsecţie
şi protecţia mediului, activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân, 
întreţinerea şi repararea străzilor, 
administrarea parcărilor cu plată şi 
prestarea serviciului de salubrizare 
stradala în Municipiul F

Fără a intra prea mult în 
detalii, deoarece raportul Direcţiei 
există detaliat şi a fost prezentat 
Consiliului Local, menţionăm câteva 
din activităţile defăşurate în 2010, în 
fiecare domeniu de activitate. 
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 Astfel, conform programului de investiţii şi bugetului alocat pe 2010, s-au realizat 
rmătoarele  obiective  de investiţii: 
staţionar câini comunitari şi animale de companie - valoare 1.700.000 lei. 

- gard la Cimitir Nordic- valoare de 53.000 lei 
- platfo

ii: 
- extindere şi amenajare Cimitir Sudic  

l 
n

 
a unei zone pietonale, zone de 

ontribui
o
t

amenajat noi spaţii verzi, 

martie – octombrie. 
În prima perioadă din an, când plantele 

aplică lucrări specifice sezonului, predominând t a vegetaţiei lemnoase, 
respectiv: tăieri de corecţie în coronamentul borilo
aliniamentele stradale, cât şi la cvartalele de lo
prin reducerea în înălţime şi uniformizarea ace
parcuri, scuaruri, peluze florale, încărcatul 

u
- 

împrejmuitor 
rmă pentru depozitarea materialului antiderapant - valoare de 40.000 lei 

- amenajare locuri de joacă pentru copii (4 buc) - valoare de 2.000.000 lei 
- achiziţionare utilaj multifuncţional UNIMOG pentru activităţi de gospodărire comunală - 
valoare de 79.000 lei  
 La capitolul „Lucrari noi” s-au pregătit documentaţiile tehnico-economice pentru 
începere în anul 2011 a următoarelor obiective de investiţ

- amenajare Cimitir Sudic – etapa a II-a  
- reabilitare alimentare cu apă în parcuri, în municipiu
- reabilitare cu alimentare cu apă sere şi pepiniera Mâ
- extindere sere etapa a II-a Mândreşti 
- atelier de confecţii metalice 

 
 

Spaţii verzi 
Modul în care mediul artificial interacţionează cu cel

regiunii o identitate proprie. Clădiri atractive, existenţ
parcare dar şi accesul la spaţiul verde, toate acestea pot c
comunităţi. Tocmai din acest motiv în planurile de dezv
includă şi spaţiile verzi atât pentru estetică cât şi pen
recreere şi pentru dezvoltarea unei vieţi sociale normale. 

Focşani 
dreşti 

natural oferă comunităţii sau 

 la calitatea vietii unei 
ltare urbană trebuie să se 

ru oportunităţi de relaxare, 

Din păcate, în anul 
2010, datorită lipsei 
fondurilor, nu s-au 

întreţinându-se doar cele 
existente, printr-o paletă de 
culori în ceea ce priveşte 
diversitatea speciilor 
floricole plantate în 
perioada de primăvară - 
vară. 

Din punct de vedere 
al întreţinerii vegetaţiei, 
anul 2010 a cuprins 
perioada repausului 
vegetativ ianuarie – martie; 
noiembrie – decembrie şi 
perioada de vegetaţie 

sunt în faza de repaus vegetativ, se 
ăierile în uscat 
ar r şi arbuştilor floriferi, atât în 
cuinţe; tăierea în uscat a gardului viu, 
stuia; curăţenia zonelor înierbate din 
şi transportul materialelor rezultate; 
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degajarea de crengi, moloz, diferite resturi menajere a zonelor inierbate în cvartalele de 
locuinţe din cartiere, benzi stradale. 
 Începând cu luna martie, când plantele intră în vegetaţie, sunt efectuate o serie 

de lucrări specifice sezonului, pentru o 
perioadă de 6–7 luni. Astfel, lucrările 
caracteristice acestui sezon sunt: 
degajarea de crengi, moloz, diferite 
resturi menajere a zonelor înierbate în 
cvartalele de locuinţe din cartiere, 
benzi stradale; mobilizarea manuală a 
solului, în vederea aerisirii acestuia, 
combaterea crustei în peluzele de flori 
şi trandafiri, suprafaţa totală a 
acestora fiind de 1,7 ha; semănarea 
gazonului în peluze, reînsămânţări în 
vederea refacerii zonelor afectate de 
diverşi factori; combaterea bolilor şi 
dăunătorilor din peluzele de flori, 
arbori şi arbuşti, care în ultimii ani 
crează probleme datorită 
temperaturilor ridicate şi a umidităţii 

şi 

suprafeţelor plantate cu flori şi gazon 

ol, lucrare ce s-a desfăşurat în două etape:  
Datorită problemelor create de arborii din specia plop în cartierele din oraş, s-a 

te din cadrul DDSP Focşani şi Ocolul Silvic Focşani care 
otă

i agentului termic 

 aprilie-mai a însemnat plantarea speciilor floricole anuale cu 
perioadă de înflorire pe tot parcursul verii. Menţionăm că materialul floricol, cu excepţia 
bulboaselor, a fost produs la serele Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani.  
 Lucrările desfăşurate în perioada octombrie - noiembrie au constat în 
plantarea speciilor floricole bienale şi bulboase în peluzele de flori din parcuri, scuaruri, 
intersecţii stradale; astfel, în anul 2010, au fost plantaţi un număr de 22.000 bulbi de 
diverse specii, plante ce pot fi admirate pentru frumuseţea lor în peluzele din zonele 
centrale ale oraşului, în primăvara acestui an. 
 Dacă anul 2010 a fost un an al întreţinerii vegetaţiei existente, ne dorim ca 
anul 2011 să  fie un an al amenajării, al creării de noi zone verzi, prin aducerea în 
compoziţia existentă de noi specii de plante, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului, 

aerului în scădere, în lunile de vară; 
erbicidarea suprafeţelor pavate, a 
trotuarelor, aleilor din parcuri 
scuaruri, în vederea eliminării 
buruienilor; cosirea gazonului şi 
tunderea gardurilor vii din aliniamente, 
cvartale de locuinţe; udarea 

– zilnic, începând cu lunile martie - 
aprilie şi până în perioada de toamnă. De asemenea  s-a avut în vedere întreţinerea 
parcurilor, prin lucrări caracteristice speciilor existente: toaletarea prin menţinerea 
formei coronamentului la speciile de arbuşti, întreţinerea florilor şi a plantelor perene, 
plantarea materialului floric
 
stabilit o comisie de specialita
a h rât necesitatea toaletării, a reducerii coronamentului, respectiv defrişării acestora, 
după caz, marcarea şi evaluarea. Astfel, au fost tăiaţi un număr de 96 arbori, 
majoritatea din specia plop, cu un cubaj de 134,658 mc. Materialul lemnos rezultat este 
transportat şi depozitat în incinta  Serei şi folosit în vederea asigurări
la încălzirea serelor în perioada de iarnă.  
 Perioada

Raportul Primarului municipiului Focşani - 2010 66



precum şi prin extinderea suprafeţelor de sere pentru obţinerea unui număr mai mare şi 
mai diversificat de plante. 
 
 Salubritatea stradală 

 
 

 

 

iului 
ublic. 

erviciul de salubritate stradală funcţionează cu un număr de 90 de salariaţi, din 
care 8 măturători stradali cu care se realizează aproximativ 
75% d

tradală, în vederea transportării şi 
depoz

 

 Serviciul de salubritate stradală a fost dat în administrarea Direcţiei de
Dezvoltare Servicii Publice începând cu data de 1 aprilie 2010, conform HCL
63/30.03.2010, în prezent prestând pe raza municipiului Focşani următoarele activităţi:  
- salubrizarea stradală, măturatul, spălatul şi stropitul carosabilului;  
- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor constituite în rampe clandestine pe
domeniul public;  
- deszăpezirea şi menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de polei şi îngheţ; 
în privinţa activităţii de deszăpezire, în 2010 s-a cheltuit suma de 100.000 lei pentru 
achiziţionarea materialului antiderapant (900 t nisip, 300 t sare, 20 t clorură de calciu),
inclusiv transport;  

- dezinsecţia şi deratizarea oraşului în proporţie de 60% din suprafaţa domen
p

S
3 de muncitori necalificaţi – 
in totalul străzilor oraşului, cu o frecvenţă ce variază de la 1 dată/saptămână 

până la 2 ori/zi. Salubrizarea se efectuează cu precădere noaptea, pe străzile principale 
şi centrale, iar ziua în cartiere. 

În cursul anului 2010, s-a obţinut autorizaţia de mediu pentru colectarea 
deşeurilor municipale nepericuloase şi de salubritate s

itării temporare a acestora la rampa de încărcare Goleşti şi a fost depusă 
documentaţia în vederea obţinerii licenţei ANRSC pentru activitatea de salubritate. 
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Administrarea cimitirelor 
În cadrul activităţii de administrare a cimitirelor, în cursul anului 2010 s-au 

executat lucrări de curăţenie în cimitire, constând în tăierea copacilor bătrâni care 
rezentau un pericol real, defrişări de arbuşti, măturat alei, toaletarea rigolelor şi a 

bordur  şi manuale, precum şi transportarea gunoiului rezultat din 
cimitir 

ate şi virate la bugetul local în anul 

tr. Cuza Vodă, au o vechime mai mare de 10 
ani. În aceste condiţii întreţinerea lor a presupus executarea unor lucrări specifice, de 
verificare, curăţare şi înlocuire becuri sau lămpi arse. De asemenea a fost necesară 
înlocuirea unor semafoare sau stâlpi deterioraţi, în urma unor accidente rutiere. 
Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la 60.000 lei. 
În privinţa indicatoarelor rutiere, întreţinerea celor aproximativ 1.700 de indicatoare 
montate în municipiul Focşani a presupus executarea unor lucrări specifice, în valoare 
totală de 13.864 lei. De asemenea au fost montate 236 de indicatoare rutiere noi în 
diverse zone din oraş. Indicatoarele uzate, cele deteriorate de participanţii la trafic sau 
cele lipsă au fost înlocuite cu altele noi. 

p
ilor, cosiri mecanice
în aleea principală şi încărcarea în containere.  
De asemenea, tot în cursul anului 2010, au fost măsurate încă 3700 de 

morminte, ajungându-se la un număr total de 7100 de morminte măsurate şi introduse 
în baza de date. 

În anul 2010, au fost concesionate un număr de 573 locuri, reprezentând o 
suprafaţă de 3428 mp. Taxele de concesiuni încas
2010 au fost de 161.689,8 lei, iar taxele de cimitir în valoare de 215.867 lei. 
 

Circulaţie rutieră  
Majoritatea instalaţiilor de semaforizare din municipiul Focşani, cu excepţia celor 

montate pe B-dul Independenţei şi pe s

 
Au fost demontate dispozitivele uzate de reducerea vitezei (butoni) şi înlocuite cu 

altele noi, la trecerile de pietoni din zonele: Str. Mare a Unirii – Şcoala nr. 2; B-dul Unirii 
– CJ V

tate cu lămpi intermitente cu LED-uri, la 4 treceri de pietoni: Universitatea Gh. 
din Sud, Liceul nr. 3 şi Spital. 

rancea; Şcoala nr. 10; Capela Militară; B-dul Republicii – Romtelecom; Str. Cuza 
Vodă – Catedrala Catolică; Liceul Cuza. Au fost montate 8 indicatoare de trecere de 
pietoni, do
Bariţiu, blocul turn 
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De asemenea au fost executate marcaje rutiere longitudinale şi transversale, pe 
o suprafaţă totală de 4.955 mp. 
 

 



Iluminat public 
Din bugetul alocat pe 2010 (5 miliarde lei), s-au cheltuit 33% din acesta datorită 

atât reducerilor bugetare de 25%, căt şi falimentului firmei furnizoare de materiale 
electrice. 
Iluminatul stradal: 

umai în următoarele zone: 
eăti, str. Cuza Vodă, b-dul 
răilei, str. Longinescu, str. 

r, alei pietonale, parcuri şi 
ce la un consum mare de 

gie electrică, iar calitatea 

r apărute, în anul 2009 au 
ar şi lucrări de întreţinere. 
De asemenea, s-au 
executat instalaţii de 
iluminat public în 
următoarele locuri: calea 
de acces din str. Brăilei 
către blocurile ANL, str. 
Nicolae Iorga, inters ia 
str. Mărăş

În municipiul Focşani, iluminatul public este reabilitat
b-dul Bucureşti, b-dul Unirii, b-dul Independenţei, str. Mărăş
Republicii, b-dul Gării, str. Bucegi, str. 1 Decembrie, b-dul 
Bârsei şi str. Mare a Unirii. Pe marea majoritate a străzil
pieţe, instalaţiile de iluminat public sunt învechite, fapt ce d
materiale electrice şi manoperă, consum mare de ene
iluminatului nu este corespunzătoare. 

În aceste condiţii, pentru remedierea deranjamentel
fost realizate lucrări curente, cu înlocuirea pieselor defecte

 n

B
o
u
r

o
 d

ecţ
eăti cu b-dul 

ndependenţei (Obor). 
Valoare toatală a lucrăilor 

lele străzi şi 

I

este de 37.042 lei. Pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică, s-au 
deconectat în zig-zag 
stâlpii de iluminat de pe 
principa
bulevarde. 
 

Iluminat public în parcuri şi pieţe 
În Parcul „Robert Schumann” şi în Parcul Teatru au fost înlocuite 20 de corpuri 

de ilum

ării şi în cele două cimitire. 
Valoarea totală a lucrăirlor este de 9.772 lei.                                                                    

l festiv, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, 
 Oră

desfăşurarea în condiţii optime a unor evenimente precum Zilele 
Munici

inat (globuri) care erau lipsă sau sparte. În piaţa magazinului Milcov şi în 
părculeţul dintre Teatru şi Primăria Veche s-au înlocuit toate lămpile cu incandescenţă 
cu lămpi economice de 14w, care consumă mai puţin şi sunt şi mai fiabile. În toate 
parcurile şi pieţele s-au înlocuit lămpile arse (becuri), s-au curăţat corpurile de iluminat 
(globuri. abajururi) şi s-au remediat deranjamentele care au apărut.  

De asemenea, s-au montat 2 stâlpi de iluminat la locul de joacă din Parcul 
„Nicolae Bălcescu” şi 3 ceasuri Astrolux care reglează aprinderea şi stingerea 
iluminatului în piaţeta G

Alte lucrări efectuate se referă la iluminatu
în şelul Copiilor şi în brazii montaţi în principalele intersecţii - valoare  80.000 lei. De 
asemenea, pentru 

piului Focşani, Festivalul Berii, Festivalul Bachus, 24 Ianuarie, 1 - 2 Mai sau 
Sărbatorile de iarnă, a fost necesar să executăm o serie de lucrări specifice. Totodată 
au fost întreţinute şi reparate instalaţiile electrice şi de iluminat de la atelierul 
mecanizare, atelierul confecţii metalice, seră, pepinieră, cimitire, adăpost pentru câini şi 
pavilion administrativ. 
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Întreţinere şi Reparaţii Mobilier Urban 
 ea desfăşurării celorlalte activităţi ale Direcţiei dar 
şi activ

Pe parcursul anului 2010 au fost confec
gunoi (str. Cuza Vodă până în str. Bucegi şi în int
pentru lămpi de ilumint pe stâlpi. S-au montat gar jarea spaţiilor verzi şi 
bănci noi, stâlpi şi suporţi pentru semafoar
mobilierul urban, întreţinerea şi exploatarea fântânilor  de joacă 
pentru copii. 
 

Întreţinere şi reparaţii străzi 
În baza bugetului alocat pe anul 2010, situaţiilor 

5.6 

ţii îmbrăcăminte 
sfaltică la străzi – 14630mp. 

- 
asfaltică cu reciclatorul – 

 

 

,
i 

tare

precum şi aplicarea de 
ancţiuni în cazul 

staţion
mentare. 

Taxele provenite din 
ridicăr

Atelierul are drept scop sprijinir
ităţi proprii.  

ţionate şi montate stâlpi şi coşuri de 
ersecţiile principale din oraş) şi suporţi 
duri pentru prote

e, s-au realizat reparaţii de întreţinere la 
 arteziene şi a locurilor

a contractelor încheiate şi a 
neprevăzute, s-au efectuat lucrări de 
reparaţii străzi în valoare de 1
miliarde, astfel: 

- repara
a
reparaţii îmbrăcăminte 

790mp. 
- întreţinere străzi cu decapare 

mecanică – 2950mp. 
- refacere carosabil cu balast şi 

mixtură frezată – 8800mp. 
- accidente subterane – 3buc./ 

18ml. 

Administrare şi ges
Conform HCL nr. 

întreţinerea şi exploatare
Dezvoltare Servicii Public

De asemenea  în 
al Municipiului Focşan
coordonează  activitatea
număr de 12. Totalul încasă

In atribuţiile 
biroului adminis
parcări se încadrează 
şi controlul asupra 
modului de utilizare a 
parcărilor cu plată şi 
din alte locuri publice, 

tionare parcări 
95/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea,

a locurilor de parcare şi HCL nr. 151/2010, Direcţia de 
e Focşani are în administrare 7.813 locuri de parcare. 

conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Consiliului Local 
i, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice oganizează ş
 de administrare a parcărilor publice din Municipiul Focşani, în 

rilor pe anul 2010 este de 316 406,90 lei  

 

s
ării / parcării 

neregula

i auto, la nivelul 
anului 2010, au ajuns 
la 54.960 lei, sumă 
virată la bugetul local.  
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Gestiunea animalelor fără stăpân 

l de Gestionare a Câinilor Făra Stăpân din cadrul Direcţiei 

r 
e 11

iciu, medic

îngrijito

 a fost următoarea: 
- 455 câini capturaţi  
- evendicaţi de

inilor comunitari de pe raza Municipiului 
Focşa

azon şi flori şi a 
materi

steaguri, ghirlande şi figurine luminoase, transportul muncitorilor 
la loc e muncă, verificarea lucrărilor efectuate de către personalul propriu şi 
urmărirea lucrărilor de terţe personae juridice. 

sionişti, 2 mecanici 
auto ş ăcut în proporţie de 
80 - 85

tem încălzire, reparat instalaţie electrică.  

te 
coordonat de Primarul municipiului Focşani, care este şi preşedintele Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă.  

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este o structură specializată, cu o 
dotare specifică, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani, destinat 

 
În anul 2010, Serviciu

de Dezvoltare Servicii Publice a 
funcţionat conform atribuţiilo
specifice, cu un număr d  

 

 

salariaţi (şef serv
veterinar, agent veterinar, 3 

ri animale şi 5 muncitori).   
Situaţia câinilor capturaţi în 

anul 2010
1
91 câini r
cetăţeni 

- 39 câini adoptaţi de cetăţeni 
- 1041 câini eutanasiaţi 
- 183 câini morţi  
- 101 câini rămaşi la adăpost la 

data de 31 decembrie 2010 
Ca obiectiv pentru anul 2011, Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân şi-a 

propus intensificarea activităţii de ridicare a câ
ni. 
 
Parcul auto: 
Parcul auto deserveşte compartimentele din cadrul D.D.S.P. Focşani, privind 

încărcarea şi transportul materialelor de la Spaţii verzi (arbori, arbuşti, flori, resturi 
vegetale, pământ vegetal, îngrăşământ), udarea suprafeţelor cu g

alului plantat, materialele şi sculele pentru reparaţii mobilier urban, efectuarea 
lucrărilor de deszăpezire şi combatere a poleiului, lucrări de reparaţii la semafoare, 
pavazarea oraşului cu 

ul d

Aceste utilaje sunt deservite de 25 conducători auto profe
ţiile auto şi reviziiIe tehnice s-au fi un electrician auto. Repara

% în cadrul biroului de reparaţii propriu. Reparaţiile care s-au efectuat în cadrul 
biroului mecanizare sunt următoarele: reparat sistem direcţie, reparat sistem frânare, 
reparat sistem alimentare, reparat sistem rulare, reparat sistem transmisie, reparat 
sistem hidraulic, reparat sis

În cursul anului 2010, s-au casat un număr de 3 autovehicule care nu mai 
corespundeau din punct de vedere tehnic al siguranţei circulaţiei, având totodată 
amortizare de 100%.  

 
 
4.2. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are un număr de 61 de posturi, din 

care o funcţie în regim contractual ocupată şi 60 de persoane voluntare. Serviciul es
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să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în 
sectorul de competenţă. Astfel, acesta asigură coordonarea de specialitate a activităţilor 
de prevenire împotriva inundaţiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de 
prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi 
control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor 
de urgeţă şi efectuează acţiune de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în 
caz de dezastru, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii. 

 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Focşani asigură 

intervenţia în sectorul de bază, precum şi în localităţile cu care are încheiat contract de 

nicipiului Focşani, privind limitarea urmărilor dezastrelor, asigurarea logistică 

luntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Focşani are 

gulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de 

 alte măsuri 

itare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, la 

- pune

intervenţie, ca urmare a situaţiilor de urgenţă create. De asemenea, desfăşoară acţiuni 
pentru aplicarea hotărârilor Comitetului local pentru situaţii de urgenţă constituit la 
nivelul mu
a populaţiei din zonele afectate şi sprijinirea forţelor de intervenţie profesioniste pe 
timpul acţiunii acestora. 

Serviciul Vo
următoarele atribuţii principale: 
- desfăşoară activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi 
respectarea re
urgenţă; 
- execută acţiuni de intervenţie pentru salvare şi deblocare, evacuare sau
de protecţie a persoanelor şi a bunurilor, dispuse prin hotărârile Comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă; 
- desfăşoară alte acţiuni de lim
toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii 
profesioniste; 
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 în aplicare măsurile dispuse de preşedintele Comitetului local pentru situaţii de 
urgenţă, pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei; 



- colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor 
de urgenţă, pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor 
interve

r pentru Situaţii de Urgenţă a participat la toate exerciţiile ce au 
avut lo

ţii de Urgenţă al municipiului 
Focşa

e şi subunităţile de serviciu din 
cadrul

use de un cutremur. Sistemul de alarmare a populaţiei este 
verifica

ndiu de pe raza municipiului sunt întreţinuţi corespunzător, prin 

  

u ocazia Revelionului 2011. În cadrul Serviciul 
Volunt

precum şi pentru întreţinerea acestora. Punctul de comandă unde se 
 activitatea se află în stare bună de funcţionare, Serviciul fiind preocupat de 

dotare

ate la timp. 

nţii operative şi eficiente. 
  Structura organizatorică a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se face 
luând în considerare riscurile cu care se poate confrunta municipiul Focşani: 

În anul 2010, activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a 
desfăşurat în condiţii bune, menţinându-se la un nivel corespunzător cerinţelor actuale, 
cu respectarea Ordinului Prefectului judeţului Vrancea privind aprobarea „Planului de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2010”. 

Serviciul Volunta
c în instituţiile de pe raza municipiului, precum şi în localităţi din judeţ. De 

asemenea, Serviciul a participat la instruirile din domeniul situaţiilor de urgenţă, 
organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului 
Vrancea şi Preşedintele Comitetului Local pentru Situa

ni. Au fost verificate cu regularitate subunităţile de serviciu de la operatorii 
economici şi alte instituţii de pe raza de competenţă, precum şi documentele de 
organizare, dotare etc. 

Formaţiile de intervenţie ale Direcţiei de Dezvoltar
 SC ENET SA, SC CUP SA şi SC Transport Public Local sunt periodic instruite şi 

antrenate, fiind folosite la exerciţiile desfăşurate în cadrul instituţiei, precum şi la 
exerciţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

În anul 2010, a avut loc un exerciţiu de alarmare publică pentru limitarea şi 
înlăturarea urmărilor prod

t şi întreţinut în mod corespunzător, având în prezent montate şi 2 sirene 
electronice, fiind însă necesară suplimentarea acestora. 

De asemenea, au fost inventariate adăposturile, ocazie cu care s-a constatat 
degradarea acestora din cauza menţinerii lor în stare de inundaţie sau de umiditate. 
Hidranţii de ince
ridicarea celor uzaţi la nivelul solului şi înlocuirea acestora, acolo unde este necesar 
fiind montati hidranţi noi. 

În urma avertizărilor meteo, au fost luate măsuri, printre care verificarea cursului 
canalului Sturza pentru a nu fi obturat, precum şi a gurilor de canalizare şi a şanţurilor 
din zonele predispuse la inundaţii. Datorită averselor de ploaie urmate de furtuni, au 
avut loc căderi de copaci, precum şi de acoperişuri de pe bloc, situaţii ce au fost 
rezolvate la timp. 
 În obiectivele subordonate primăriei, precum şi în cele de învăţământ, au fost 
executate semestrial controale asupra modului de respectare a normelor de apărare 
împotriva incendiilor, venind în sprijinul acestora la întocmirea diverselor planuri, 
precum şi la îndrumarea privind instruirea salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.   
În municipiul Focşani, au avut loc incendii la apartamente, acoperişuri de bloc, case şi 
vegetaţie, care au fost lichidate la timp. În cadrul primăriei, se efectuează instructajul în 
domeniul situaţiilor de urgenţă conform legislaţiei în vigoare şi a Dispoziţiei primarului.
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la buna organizare a 
Zilelor Municipiului Focşani şi a Festivalului Internaţional Bachus 2010, precum şi la 
buna desfăşurare a focului de artificii c

ar pentru Situaţii de Urgenţă există preocupare pentru dotarea cu materiale 
necesare, 
desfăş arăo
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a în continuare cu cele necesare, precum şi de efectuarea diverselor reparaţii. 
 Activitatea pe anul 2010 a fost desfăşurată în condiţii bune, fiind duse la 
îndeplinire toate sarcinile de serviciu, iar problemele care au apărut datorită unor situaţii 
de urgenţă fiind şi ele rezolv



4.3. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Focşani 

 
Activitatea desfăşurată de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

Focşani a fost structurată pe cele două componente majore şi anume Evidenţa 
persoanelor şi Stare civilă. 

In prezent, în cadrul serviciului sunt încadraţi 15 lucrători, 1 şef serviciu, 5 pe linie 
de evidenţa persoanelor, 5 pe linie de stare civilă, 1 pe linie de personal, 1 pe linie de 
financi

etodologiei nr.1/1997 cât şi art. 21 din 
i, execută activităţi pentru 
 la actele de stare civilă, 

 menţiuni, înregistrări 
relor pentru emiterea 

constituirea familiei, în 

Statistic activitatea
1. Numărul de menţiuni primite 

4. Extrase căsătorie cu men
5. Acte de stare civilă înr

6. Certificate eliberate: 

556 
- decese:   1070 

8.  Intocmit comunicări naşteri:     2741 
9.  Intocmit livrete de familie:     677 
10.Oficieri căsătorii:      520 
22.Schimbări de nume şi prenume:    16 
23.Cereri deschidere a procedurii succesorale:  547  

ar contabilitate şi 2 pe linie de asigurare tehnico-materială şi administrativ. 
Astfel, în domeniul evidenţei a persoanelor, menţionăm că biroul de evidenţa 

persoanelor deserveşte o populaţie de 173.596 persoane, în care este inclus municipiul 
Focşani şi 20 de comune arondate.  

In anul 2010 au fost eliberate un număr de 15.921 acte de identitate, din care 
15.515 cărţi de identitate şi 406 cărţi provizorii de identitate. 

 
S.P.C.L.E.P. Focşani are în structura sa un compartiment stare civilă şi un 

compartiment ghişeu unic care, conform m
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciulu

reaplicarea unitară a dispoziţiilor legii nr.119/1996 cu privi
desfăşurând activităţi specifice acestui compartiment şi anume

preg dosaacte căsătorii, naşteri, decese, divorţuri etc. şi ătirea 
p ordării sprijinului financiar la dis oziţiei Primarului, în vederea ac

valoare de 200 E. 
 se prezintă astfel: 

şi operate:   1700 
nregistrarea actelor proprii: 3389 2. Menţiuni generate de î

3. Divorţuri operate:      237 
ţiunea de divorţ:  237 

egistrate: 
- naşteri:   2750 
- căsătorii:   556 

 - decese:   1070

- naşteri:   4924 
- căsătorii:    761 
- decese:   1198 

7. Intocmit buletine statistice: 
2736 - naşteri:   

- căsătorii:   
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4.4. Poliţia comunitară 
 
 
 
Structurile de ordine publică şi-au adus contribuţia la creşterea gradului de 

siguranţă a cetaţeanului şi respectarea drepturilor omului prin misiunile executate 

 

iile publice locale, la executarea unor controale sau acţiuni specifice 

or şi a altor locuri stabilite prin planul de pază şi 

 localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi 

, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri 
sociale; 

independent sau în cooperare cu Pol
de Jandarmi Vrancea. Misiunile de pa
13 obiective de interes local, până
numar de 3 obiective

iţia municipiului Focşani şi Inspectoratul Judeţean 
ză bunuri şi valori s-au executat la un număr de 

 pe data de 15.10.2010 iar dupa această dată la un
ă, după renegocierea contractelor de prestări 

ăriei municipiului 
  

. In perioada analizat
servicii, s-au redimensionat efectivele la obiectivele subordonate Prim
Focşani, în total fiind 16 agenţi.       

In anul 2010, Poliţia 
Comunitară, conform Legii 
371/2004, a avut următoarele 
obiective şi misiuni: 
- Asigurarea ordinii şi liniştii 

publice în locurile stabilite 
prin planul de paza şi ordine 
publica, prevenirea şi 
combaterea încălcărilor 
normelor legale privind 
curăţenia şi comerţul stradal, 
precum şi alte fapte stabilite 
de către Consiliul Local; 

- Asigurarea pazei obiectivelor 
şi a bunurilor de interes 
public şi privat, stabilite de Consiliul Local; 

- Asigurarea, însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei ori a altor persoane cu 
funcţii în instituţ
şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local; 

- Participare la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de 
modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 

- Asigurarea supravegherii parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi 
de agrement, a pieţelor, a cimitirel
ordine publică; 

- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, conform legii, 
pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, 
curăţenia
pentru fapte care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului 
Local sau dispoziţii ale primarului; 

- Participare la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice; 
- Intervenţie împreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru 

aplanarea stărilor conflictuale

- Controlarea modului de depozitare al deşeurilor menajere, industriale sau de orice 
fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apa; 

- Verificarea şi soluţionarea, în limitele legii, a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau 
locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele 
decât cele cu caracter penal. 
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Numărul de personal care este încadrat la Poliţia Comunitară a municipiului Focşani 
a fost redus la 98 de persoane, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 63/2010, din 
care 80 sunt funcţionari publici şi 18 personal contractual, fiind disponibilizate 132 de 
per

nţelor acumulate de către agenţii 

nul 2010 Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani a avut ca principale obiective: 
- A

iuni/lună, de patrulare pe raza municipiului 
Foc

e
i
 
a in localuri 
 apli

 c

centrală a Municipiului Focşani, 

un număr de 72 amenzi 
con

 Municipiului Focşani a organizat, pe toată perioada 
nului şcolar 2009-2010, acţiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice în unităţile de 

învăţă i Publice a 
Municipiului Focşani, la 11 Grădiniţe, Scoli Generale şi Licee, dispuse în partea de Sud 

soane, încadrate în categoria personal contractual - situaţie de concediere colectivă.  
In anul 2010 nu au fost prevăzute sume de bani pentru pregătirea profesională, 

aceasta făcându-se în şedinţele lunare de pregătire, în baza tematicii fixate şi aprobate 
de ordonatorul principal de credite. In luna Decembrie a anului 2010 a fost organizată şi 
desfăşurată activitatea de verificare a cunoşti
comunitari de ordine publică, precum şi agentii de pază şi ordine semestrial, unde au 
fost obţinute calificative de Bine şi Foarte bine.  

In a
sigurarea ordinii şi liniştii publice în cele 5 zone de responsabilitate, stabilite 

împreună cu Poliţia municipiului Focsani, în conformitate cu Planul de Ordine Publică 
pentru prevenirea şi combaterea încălcărilor normelor legale privind ordinea publică, 
misiune realizată prin patrulări mixte permanente; 
- Asigurarea pazei unui număr de 13 obiective publice stabilite prin Hotărâre a 
Consiliului Local al municipiului Focşani, având misiunile specificate în Planurile de 
Pază. 

Au fost realizate, în medie, 1921 mis
şani, participând împreună cu Poliţia municipiului Focşani la peste 8.700 de misiuni 

a ordinii şi liniştii publice în cele 5 
 comerţului stradal neautorizat. S-
au dus la trimiterea în judecată a 
utoturisme precum şi d

mixte, până la data informării, care au vizat menţiner
zone de responsabilitate, precum şi în scopul limitări
au realizat un număr de 15 prinderi în flagrant care
unui număr de 4 făptuitori pentru furtul de şi din 
publice şi magazine. De asemenea, s-au constatat şi
contraveţionale,  în valoare de 58.175 lei. 

S-a acţionat pentru aplanarea unui număr de 415

cat un număr de 338 sancţiuni 

onflicte între cetăţeni precum şi a 
unui număr de 791 de sesizări 
din partea cetăţenilor 
Municipiului Focşani, în special 
cu cele 4 echipe de intervenţie.  

Zilnic echipele de intervenţie 
ale Poliţiei Comunitare au 
efectuat patrulări în zona 

pentru a interzice parcarea 
autovehiculelor pe spaţiul public, 
sens în care au fost înmânate 
înştiinţări de parcare 
neregulamentara sau aplicându-
se 

travenţionale, conform prevederilor HCL 63/2002. 
In cooperare cu Poliţia Municipiului Focşani şi Detaşamentul Judeţean de Jandarmi 

Vrancea, Poliţia Comunitară a
a

mânt,  acţionându-se conform Planului de Asigurare al Ordinii şi Linişti

a oraşului, nefiind semnalate aspecte de interes operativ. 
Săptămânal un echipaj mixt al Poliţiei Comunitare şi al Poliţiei Rutiere au asigurat 

fluidizarea traficului rutier în locurile unde sau desfăşurat lucrări de modernizare a căilor 
de acces sau a altor obiective. 
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4.5. Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani 
 

            In cursul anului 2010 serviciului i-au fost adresate peste 13.260 solicitări din 
partea beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale. Datorită plăţilor parţiale ale 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi, alţi 1.000 de beneficiari au 
fost nevoiţi să vină de câte 3 ori la sediul SPLAS Focşani pentru a-şi ridica drepturile. 
 

 
 
Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor de redistribuire financiară destinate 

ge în persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de le
anul  2010 s-au realizat următoarele: 
 
Venitul minim garantat şi alte prestaţii : 

- beneficiari în plată la 31.12.10      150 
- Dosare alocaţii nou-născuţi       415 
- Verificarea, aprobarea şi plata trusou ptr. nou-născuţi   399 
- Verificarea şi înregistrarea dosarelor ptr. Indemnizaţii/stimulent creştere  
copil până la 2 ani, respectiv 3-7 ani pentru copilul cu disabilită 751 ţi  
 
Alocaţii de stat:         881 

ţ
 
Aloca ii familiale complementare şi de susţinere familie monoparentală: 
   - dosare în plată - alocaţii complementare    203 
   - dosare în plată - alocaţii de susţinere     150 
    
 

- anchete sociale de reevaluare, din 6 în 6 luni    757 

Protecţia copilului : 
- Anchete sociale: 

- evaluare şi reevaluare familii copii aflaţi în situaţii de risc social 114 
    - monitorizarea periodică a cazurilor aflate în evidenţă   109 
- Planuri de servicii în vederea menţinerii copilului în familia naturală sau extinsă 

i întruniri Consilii de Familie     18 

- Cons

- convocări ş
- întocmit Plan de servicii în vederea menţinerii copilului în 
familia naturală sau extinsă      19 
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iliere psihologică acordată familiilor şi copiilor în situaţie de risc 51 



- Evaluarea dezvoltăr o r riv rs n p eii psih -moto ii, pot it vâ tei pe tru co iii car  
ventează Creşele nr.1 si nr.7       87 

                                        46 
 

frec
- Anchete sociale pentru bani de liceu                   

Autoritate tutelară: 
- curatele întocmite        63 
- anchete sociale privind cazurile de delicvenţă juvenilă  43 
- anchete sociale privind încredinţarea spre creştere şi educare  

             a minorilor         170 

Persoa
     

ne încadrate într-un grad de handicap:  
 

  73 

ransport pentru:

- total dosare în plată la 31.12.10      397 
- dosare noi persoane cu asistenţi personali   
- indemnizaţii         208  
- anchete ptr. Centrele de recuperare din ţară    79 
- anchete ptr. expertizări       1711 

 
Primire solicitări şi acordare gratuitate pe t  

2599 
2339 

ermanent şi revizuit), inclusiv asistenţi personali  

- pensionari a căror pensie nu depăşeşte 800 lei   
- persoane încadrate în gradul I sau II de handicap   
(p
- deţinuţi şi persecutaţi politic      111 
- revoluţionari        4            
- veterani de război        39 

 
  Activitati realizate de mediatorii sanitari: 

- Nr. persoane catagrafiate :                                                 1435 ; 
- Nr. persoane monitorizate                                                    686 : 
 
Implicarea mediatorilor sanitari s-a concretizat in informarea a 26 familii ale 

şcolarilor şi preşcolarilor de etnie romă cu privire la importanţa igienei generale pentru 
menţinerea sănătăţii, participarea la programul de vaccinare cu vaccinurile obligatorii 
pentru

nume 20 de copii cu vârsta între 3 şi 5 ani, care au participat la gradiniţa 
estival

dentificarea partenerilor şi desemnarea membrilor 
 de sprijin, în cadrul proiectului „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I”, coordonat 

e în parteneriat cu Fundaţia Ruhama. Identificarea unui grup ţintă de 20 copii de etnie 
mă şi implicarea acestora în acţiunile pregătitoare specifice. Deasemenea au 

 cadrul proiectului „Să-i ajutăm să nu 

entru romi. 

 

 varsta 0-2 ani, realizat de medicii de familie la cabinetele medicale din Policlinica 
2, informare pe tema prevenirii transmiterii HIV/SIDA către 103 persoane, sprijinirea a 
64 familii de etnie romă pentru întocmirea documentelor necesare în vederea depunerii 
dosarului de ajutor social, cantina de ajutor social, ajutor de somaj, alocaţii familiale 
complementare, subvenţie pentru calculator, bani de liceu. De asemenea, mediatorii 
sanitari au identificat grupul ţintă pentru proiectul „Copiii romi se pregătesc de grădiniţă 
2010” ş a

ă. Programul a fost coordonat de MECTS în parteneriat cu Fundaţia Ruhama. 
O altă activitate a fost i

Grupului local
d
ro
participat la acţiunea organizată de IJP Vrancea în
mai cerşească” şi la o acţiune de identificare a cerşetorilor de pe raza municipiului 
Focşani. 

Au fost sprijiniţi un număr de 10 tineri de etnie romă, pentru înscrierea la facultăţi, 
pe locurile rezervate p
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Alte proiecte derulate de SPLAS Focşani in 2010 
- Continuarea colaborării cu Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie şi 

 pentru toţi” 

şi implementarea proiectului V.E.T - Voluntari pentru Educaţie Timpurie, 
derula

Organizarea a doua runde de instruire a asistenţilor personali ai persoanelor cu 
andicap, de pe raza municipiului Focşani. La cele două acţiuni, organizate de 

person icipat 189 angajati. 
 

4.6. Cantina de ajutor social Focşani 
 
Cantina de ajutor social funcţionează în baza LEGII nr.208/1997 şi a HOTARARII 

nr. 22/27 februarie 1997, ca unitate de asistenţă socială cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului local al Muncipiului Focşani. 
 

Asistenţă Socială, Secţia Focşani, în baza parteneriatului încheiat în anul 2008, pentru 
derularea stagiului de practică de specialitate în cadrul serviciului a studenţilor din anul I 
şi II, Grupa Focsani. 
- Participarea, alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă la elaborarea proiectului 
„Prevenirea abandonului copiilor în spital”. 
- Participare la elaborarea, în parteneriat cu Crucea Roşie Vrancea, a proiectului 
„Sănătate
- Participare , la elaborarea în parteneriat cu Crucea Roşie Vrancea, a proiectului 
„Centru de Respiro Focşani”, proiect depus pentru finanţare la Ministerul Muncii – 
Direcţia Generală pentru Persoane cu Handicap. 
- Elaborarea 

t de SPLAS Focşani în cadrul creşelor nr.1 şi respectiv nr.7, în perioada 20 
septembrie – 20 decembrie 2010. In luna octombrie a activat o echipă la Creşa nr. 7 
Focşani. 
- 
h

alul propriu din cadrul serviciului social, au part

In cursul anului 2010 au fost fost atrase donaţii şi sponsorizări în valoare de 
peste 3.000 lei, constând în materiale necesare înlocuirii saltelelor de la cele două 
creşe şi asigurării unui minim de jucarii.  
 
 

 
 

Cantina de ajutor social prestează următoarele servicii sociale, gratuit sau contra 
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cost, persoanelor aflate în situaţii economice sociale sau medicale deosebite. 



-  limita  
locaţiei  de hrană prevăzute de reglementările legale; 

- 

e distribuirea hranei 

- sebite. 
ă me  o da ul  cantinei. 

- Cheltuieli de personal    208,73  mii Lei 
- Bunuri şi servicii     907,77 mii Lei 

iel nal prob  un e 14 e, 
co nigr robate liul L o .03.2003. În 
prezent sunt ocupate doar 9 posturi, 5 fiind vac ii superioare, 2 studii medii).  
       
 

 perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 indicatorul numărului de mese servite de 
benefi

ben

pregătirea şi servirea  a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în
a
aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei de ajutor social, cu produse 
agroalimentare de bază, la preţurile  la care acestea au fost achiziţionate; 

- transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază d
la domiciliu; 
pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deo
Hrana se distribuie pentru cele dou se tă pe zi, la sedi
 
În anul 2010 s-a alocat de la bugetul local suma totală de 1.155 mii lei iar după 

aplicarea reducerii de 20%, în baza O.G. nr.55/2010 a cheltuielilor materiale, bugetul 
alocat instituţiei noastre a rămas la 1116,5 mii lei, repartizat astfel: 

 - din care pentru hrană    761,27 mii Lei 
 
Cheltu ile de perso

amei ap
 au fost a ate pentru

ocal prin H
număr d

tărâre nr. 61/26
 persoan

nform orga  în Consi
ante (3 stud

În
ciari se prezintă astfel :                                                                                         

Nr. mediu Total mese Valoarea Valoarea Valoare Procent 
eficiari 

Zilnic 
servite alocaţiei 

H.G.421/2008 
asigurată 
prin buget 

sponsorizata  

338 
 

702169,67 740220 761270 0 102.84 

        
La data de 31.12.2010 unitatea a asigurat prestări de servicii pentru un număr de 

355 beneficiari de ajutor social la Cantina de ajutor social Focşani, adică 129 familii.  
Din numărul de 355 persoane care beneficiază de hrană pe bază de anchetă 

socială

ii, care din motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei, se 
distribu

e perioada 01.01.2010 – 31.12.201 valoarea alocaţiei de hrană a fost de 6,00 
lei, st

rme şi persoane fizice. furnizori de alimente, cu care s-au încheiat contracte de 

, un număr de 146 persoane beneficiază de hrană contra cost, cu plata unei 
contribuţii de 30% din venitul net/persoană, conform Legii nr. 208/1997, art .4, alin. 2, 
fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă. Din acest total de 
355 persoane Cantina de ajutor social distribuie hrană la 75 pensionari şi 280 minori. 
Pentru 7 famil

ie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul  fiind 
gratuit, conform  Legii nr. 208/1997, art. 5 alin. 2. 

De asemenea, în anul 2010 pentru 257 persoane (în medie 21 persoane /lună),  
aflate în situaţii economico-sociale şi medicale deosebite (în cazurile de urgenţă 
servirea mesei la Cantina de ajutor social Focşani a fost aprobată pentru cel mult 7 zile 
de directorul instituţiei) s-au acordat 1.844 mese a căror valoare se ridică la suma de 
10807,91 lei.  

P
abilită în baza HG nr. 421/2008 privind alocaţiile zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială. Institutia  a colaborat 
cu 10 fi
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furnizare de produse iar cu alte 10 firme au fost incheiate contracte de prestări servicii. 
Achiziţia de produse s-a făcut prin SEAP – Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 
conform OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 



Instituţia noastră a asigurat şi în 2010 servicii pentru Căminul pentru persoane 
vârstnice Focşani (aprovizionat şi pregătit hrana), pentru un număr de 40 persoane 
zilnic.  
De asemenea am colaborat în anul 2010 cu Societatea Naţională pentru Crucea Roşie 
din România, filiala Vrancea, în cadrul Protocolului de colaborare nr.54/26.01.2010, 
încheia

 zilnic,  
în baz

 astfel tot 400 pachete în valoare de 50 lei/pachet. 

rvenţie 
omunitare, către persoanele cele mai defavorizate din municipiul Focşani. Astfel au 
st distribuite 5.750 kg zahăr, 80.500 kg faină, 51.750 pachete paste făinoase, 74.750 

pache  beneficiat de aceste produse 
un num r de 8263 persoane. 

1/2001 

 de familie. 
 
 

 mii lei, compuse din: 
- 
- tate) = 211,30 mii lei. 

 lei; 

ări dedicate lor, precum şi la spectacole de 
ans şi teatru. In 19 martie 2010 am aniversat doi ani de activitate, prilej pentru care s-

au împărţit diplome beneficiarilor, aceştia asistând la un program artistic oferit de către 
Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, elevii claselor I – IV „Step by Step” de la liceul 
pedagogic „Spiru Haret” şi trupa de teatru a Penitenciarului Mândreşti. In decursul 

t între Crucea Roşie filiala Vrancea, Primăria municipiului Focşani, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă, Politia Comunitară Focşani, Inspectoratul de Jandarmi al 
Judeţului Vrancea, Direcţia pentru Sănătate ublică Vrancea, Spitalul Judeţocşani şi 
Serviciul de Ambulanţa Judeţean Vrancea, protocol prin care unitatea noastră asigură 
servicii – hrană - contra cost pentru beneficiarii cazării peste nr. de 20 persoane

a unui contract de cofinanţare. Au fost prestate servicii pentru o perioadă de 30 
de zile.    

In anul 2010 unitatea noastra a asigurat pregătirea hranei şi pentru alte persoane 
aflate în situaţii economico sociale şi medicale deosebite şi anume a pregatit 400 
pachete cu hrană pentru Sărbătorile Paştelui, In valoare de 50 lei/pachet, In baza HCL 
nr.33/23februarie 2010, precum şi pentru Sărbătorile de iarnă, în baza HCL nr.298/26 
octombrie 2010, pregătindu-se

In conformitate cu prevederile HG nr.600/2009 şi Dispoziţia nr.16739 din 23 
octombrie 2008 a Primarului Municipiului Focşani s-a pus în aplicare planul anual PEAD 
2010 pentru furnizare de  produse alimentare provenite din stocurile de inte
c
fo

te biscuiţi, 4.000 kg lapte praf, 40.250 kg mălai. Au
ă

Tot în anul 2010, în conformitate cu prevederile art.2 din legea nr.32
t praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, au privind acordarea gratuită de lap

dfost istribuite 100 cutii lapt praf, pe baza reţetelor emise de medicul

4.7. Căminul pentru persoane vârstnice 
 
În anul 2010, instituţia a realizat venituri de 648,39

subvenţii = 437,09 mii lei; 
venituri proprii (contribuţie persoane asis
 
Cheltuielile instituţiei pe anul 2010 au fost de 648,39 mii lei, repartizate astfel: 

- cheltuieli de personal şi contribuţii aferente = 249,54 mii lei; 
- bunuri şi servicii = 398,85 mii lei: 

o hrană persoane asistate = 128,00 mii 
o obiecte de inventar = 14,51 mii lei; 
o alte cheltuieli = 256,34 mii lei. 

 
In primul trimestru al anului 2010, s-a efectuat o activitate de monitorizare şi 

control a Inspecţiei Sociale de Stat, urmărindu-se aplicarea şi actualizarea 
documentelor care stau la baza funcţionării instituţiei, precum şi a prevederilor legale în 
domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice. 

In baza parteneriatelor încheiate cu instituţiile de învăţământ din municipiu, 
beneficiarii instituţiei au participat la serb
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anului 2010 am încheiat un număr de 15 parteneriate socio-culturale, diversificându-se 
natura partenerilor de programe (Şcoala Postliceală Sanitară „Hipocrate”, Fundaţia 
„Salvaţi o viaţă!”). 
 

 
 

 

acestora atât în 
îmbu

lalte două 
corp

La sfârşitul anului 2010, 
în instituţia noastrǎ se 
gǎsea
benefi

S-a reuşit atragerea de 
municipale şi judeţene şi per
Vârstnicilor şi de Crǎciun (obiec

Periodic, s-a evaluat stare
pus şi un registru de sugestii 
şi reclamaţii, ţinându-se cont 
de pǎrerea 

sponsorizǎri de la diferiţi agenţi economici, asociaţii 
soane fizice, sub formǎ de hrană, cadouri de Ziua
te vestimentare). 
a de satisfacţie a beneficiarilor, la dispoziţia cǎrora a fost 

nǎtǎţirea calitǎţii vieţii 
beneficiarilor cât şi în 
îmbunǎtǎţirea actului 
managerial. 

In luna decembrie a 
anului 2010 s-au finalizat 
lucrarile la cele

uri de clădire, prin 
aceasta mărindu-se 
capacitatea de cazare cu 
încă 20 de locuri. 

u un numǎr de 43 de 
are 23 bǎrbaţi şi 20 femei. ciari, din c
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4.8. Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” Focşani 
  
O privire de ansamblu asupra activităţii Teatrului Municipal Focşani în anul 2010 

relevă faptul că, prima jumătate a anului este una bogată în reprezentaţii tearale şi 
activităţi culturale, iar cea de a doua parte – şi pentru că e perioada concediilor dar mai 

mai redus de activităţi. 
 de la naşterea unicului 
 dl. Traian Băsescu şi a 
 24 Ianuarie.  

Activitatea 
Teatrului Municipal 
Focşani a continuat cu 
susţinerea de 
reprezentaţii ale 
spectacolelor ce au 
avut premiera în 
stagiunea 200

ales datorită motivului bunecunoscut: criza – cuprinde un numă
 Astfel că, luna ianuarie a marcat împlinirea a 160 de an
Mihai Eminescu dar şi omagierea, în prezenţa preşedintelui ţări
altor personalităţi de la nivel naţional, judeţean şi local, a zilei d

r 
i
i,
e

sonajului, prin implicarea cu seriozitate 

  2010 a însemnat 145 
de manifestări culturale din care 66 de reprezentaţii tetrale, cu un total de spectatori de 
peste 

9-2010 
dar şi prin reluarea 
unora care s-au 
bucurat de succes de-
a lungul timpului. 

„Galele Teatrale 
Focşănene” au devenit 
deja o tradiţie la 
Focşani, după 
patrusprezece ani de 
desfăşurare. Ediţia din 
2010 a fost susţinută, 

în special, de trupa Teatrului Municipal Focşani, deoarece organizatorii, din lipsă de 
fonduri, au fost nevoiţi să restrângă lista invitaţilor, anticipând astfel, ceea ce avea să 
devină leit-motiv: criza economică. Chiar şi în aceste condiţii ne-au onorat cu prezenţa 
Teatrul „George Ciprian” din Buzău şi Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi. 
  Teatrul Muzical „Nicolae Leonard” din Galaţi a avut o deplasare la Focşani cu 
două reprezentaţii: spectacolul de operetă pentru copii „Frumoasa din pădurea 
adormită” şi o comedie muzicală pentru adulţi „Se-ntorc românii acasă”. Între alte 
manifestări culturale de marcă amintim lansări de carte şi expoziţii de artă plastică. Nici 
colaborarea cu „Clubul Pensionarilor” nu a fost abandonată, continuând cu spectacole 
lectură ce încântă publicul atât de generos al pensionarilor. Începând cu 3 iulie până pe 
5, atât în Piaţa Teatrului cât şi în Sala Pastia,au avut loc proiecţii de film sub genericul 
„Caravana filmelor”. 
 Luna Iunie 2010 a fost marcată de desfăşurarea primei ediţii a Festivalului de 
Teatru pentru Elevi „Constantin Apostolescu”, acţiune ce a presupus un parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea. Şase din cele nouă licee au participat la acest 
festival, actorii Teatrului Municipal, alături de profesorii îndrumători, implicându-se în 
realizarea spectacolelor prezentate de fiecare liceu participant. Scopul acestui proiect a 
fost, evident, unul educativ-formativ, prin opţiunea repertorială, prin asumarea 
personajelor în sensul înţelegerii psihologiei per
şi totodată prin participarea civilizată a publicului în sala de spectacol. 

Tradusă în cifre, activitatea Teatrului Municipal Focşani în

40.000 şi un buget total de 1.700.000 lei. 
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4.9. Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani 
 
Ca şi în 2009, activitatea desfăşurată în anul 2010 a însemnat consolidarea şi 

 
 

l. 
Ediţia a XXXV-a, 2010, a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Românească  

"Florentin Delmar" a confirmat încă o dată calitatea deosebită a concursului de 
interpretare dar şi importanta contribuţie a Focşanilor în valorificarea patrimoniului 
muzicii uşoare româneşti.  

Ediţia a XIV-a a Galelor Teatrale Focşănene a fost organizată şi în 2010 în 
parteneriat cu Teatrul Municipal Focşani. S-a desfaşurat în perioada 22 martie – 27 
martie 2010 şi a găzduit spectacolele unor instituţii teatrale prestigioase: Teatrul 

dezvoltarea proiectelor existente, atragerea de noi parteneri, cât şi găsirea de noi surse
de finanţare pentru proiectele culturale, în contextul în care pe toata durata anului nu au
putut fi utilizate spaţiile clădirii Ateneului Popular. 

 

  
Centrul de greutate al activităţii culturale l-a reprezentat producţia de concerte şi 

spectacole: Stagiunea de Concerte, Festivalul de Muzică Uşoara Românească 
„Florentin Delmar”, Galele Teatrale Focşănene, Festivalul Judeţean de Muzică Uşoară 
pentru Copii „Florile Dragostei”. 

Stagiunea de Concerte 2010 a demonstrat că reprezintă principala modalitate de 
a forma un public pentru genul muzical cult şi că este o serioasă alternativă la unele 
producţii muzicale de factură îndoielnică organizate în Focşani. Astfel, s-a continuat 
seria de concerte cu Orchestra de Cameră Unirea, reuşindu-se un număr de 6 
concerte, 5 la Focşani (pe scena Teatrului Municipal) şi unul în deplasare la Galaţi, la 
invitaţia Centrului Cultural German. În scopul formării unui public interesat în domeniul 
muzicii clasice, am iniţiat şi Proiectul Vârstele muzicii, proiect de educaţie muzicală 
pentru tineri, în mod specia
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Naţion

ătat, din 2005, caracter judeţean cu scopul de a atrage şi stimula copii 
talenta ţul Vrancea, a avut un numar de 20 participanţi, copii cu vârste 
cuprinse între 5 şi 15 ani, grupaţi pe trei secţiuni. Repertoriul a fost alcătuit numai din  
muzică uşoară românească. Acest festival constituie o pepinieră pentru Festivalul 
„Floren

al „Vasile Alecsandri” Iaşi, Teatrul 
„George Ciprian” Buzău şi bineînţeles 
Teatrul Municipal Focşani. Deşi a fost o 
ediţie „de criză”, spectacolele prezentate 
au atras totuşi în sala Teatrului „Mr. 
Gheorghe Pastia” peste 2000 de oameni, 
fiind, de departe, cel mai important 
eveniment cultural din prima jumătate a 
anului. Dealtfel, Galele au atras şi o 
importantă finanţare privată, având încasări 
– pentru cele doua instituţii municipale, 
Teatrul Municipal si Ateneul Popular, de 
peste 40.000 lei. 

 
 
 
Ediţia din 2010 a Festivalului de Muzică Uşoară pentru copii „Florile Dragostei”, 

care a căp
ţi din tot jude

 
tin Delmar”.  

 
Pe lângă proiectele artistice din sfera artelor scenice, Ateneul Popular a mai 

derulat programe culturale şi micro-proiecte circumscrise zonei de informare - 
documentare culturala şi educaţie permanentă. 

Centrul Regional de Informare şi Cercetare Culturală (CRICC) şi-a continuat 
activitatea ca un serviciu public, pentru acoperirea nevoilor de informare ale diverşilor 
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operat

iunea de dezvoltare SUD-EST. Tot în 
cadrul

ori culturali din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României. CRICC reprezintă 
în continuare o soluţie concretă în efortul administraţiilor locale şi operatorilor culturali 
de a dezvolta armonios sectorul cultural în Reg

 Ateneului Popular este şi Punctul de Informare al Consiliului Europei la Focşani 
(PICE) înfiinţat la propunerea Biroului de Informare al Consiliului Europei din Bucureşti, 
prin hotărârea Consiliului Europei de la Strasbourg. Datorită lucrărilor de reabilitare la 
clădirea Ateneului Popular, şi în anul 2010, Punctul de Informare a fost găzduit în 
incinta Liceului Pedagogic “Spiru Haret” Focşani. A fost iniţiat în 2010 un nou proiect în 
domeniul informării culturale, proiect intitulat România şi Consiliul Europei ce-şi propune 
să aducă în atenţie agenda culturală a instituţiei pan-europene şi ancorarea acesteia în 
problematica culturală românească. Pe lângă acestea s-a mai desfăşurat şi o altă serie 
de activităţi în care s-au serbat zile şi evenimente naţionale, europene şi mondiale: 
Europa Occidentală şi Principatele Române, Capitalele Culturale la 25 de ani, 
Sărbătorile de iarnă în Capitalele culturale europene, România şi Tratatele vremii – 24 
ianuarie 1859, etc. Tot în 2010 au mai avut loc şi două sesiuni de informare şi anume 
Sesiunea de informare a Consiliului Europei cu tema Campanii ale Consiliului Europei 
în curs desfăşurare şi ecouri ale celor finalizate şi cea de-a două, Sesiunea de 
informare cu tema Tradiţii culturale focşănene. 
 

În sfera educaţiei permanente Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” a dorit ca şi în 
anul 2010 să se plieze pe nevoia de învăţare şi pe ariile de interes ale cetăţenilor, 
având în vedere că strategia Europei este aceea de a crea o societate a învăţării. 
Programul “Civilizaţiile lumii” îşi propune de mai bine de cinci ani, prezentarea modului 
e viaţă, a tradiţiilor şi a valorilor culturale a popoarelor lumii, în special ale celor 

europe
d

ne, prin activităţi specifice ca: prelegeri, prezentări multimedia, expoziţii, lansări 
de carte, recitaluri de poezie, concerte, precum şi a reperelor colaborării dintre acestea 
şi România. 2010 a fost marcat şi de lansarea ciclului de manifestări : Aniversări 
culturale, realizate lunar, cu sprijinul unor parteneri deja consacraţi.  

Clubul LUDIC, club de comunicare şi dezvoltare personală pentru tineri, a avut o 
desfăşurare bilunară, alternând cu Atelierul de lectură, care are ca scop stimularea 
gustului pentru lectură pe de o parte, dar şi dezvoltarea abilităţilor de a lectura un text în 
mod dramatic. El s-a desfăşurat în parteneriat cu Colegiul Tehnic « Ion Mincu », la 
sediul acestuia.  

Începând din anul 2000, se organizează şi în România, Săptămâna  educaţiei 
permanente România, sub genericul FESTIVALUL ŞANSELOR TALE. Aflat la cea de-a 
XI-a ediţie, proiectul este iniţiat şi coordonat de Asociaţia  Universităţilor Populare 
Germane (IIZ-DVV - Proiect România. Şi în 2010 Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” 
Focşani a fost desemnat ca, în calitate de coordonator regional, să coordoneze şi să 
ofere 

de la aproximativ 15 
ompanii, multe dintre ele partenere mai vechi, venituri care au completat finanţarea 

sprijin organizaţiilor şi instituţiilor care au ca misiune educaţia şi au dorit să se 
alăture efortului conjugat de a promova şi de a implementa conceptul de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, acesta fiind de fapt scopul asumat al proiectului.  
 
În anul 2010 bugetul total al Ateneului a fost de 286.739,00 Lei, din care 234.580 lei de 
la bugetul local şi restul venituri proprii. Se remarcă, de altfel, că nu mai apar venituri 
realizate din închirierea sălilor pentru spectacole şi întruniri publice. Veniturile din 
sponsorizări şi publicitate - finanţare privată - au fost obţinute 
c
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proiectelor şi programelor culturale derulate in 2010, acoperind parţial şi unele cheltuieli 
de funcţionare.  
 
 
  



4.10. Ansamblul folcloric profesionist „Ţara Vrancei” 
 
 Intreaga activitate a instituţiei a avut în vedere, prioritar, realizarea proiectelor şi 

ropuse în contractul de management încheiat cu Primăria Municipiului 
şi 

colabo şi televiziune, 
ocietăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale etc. Proiectele culturale ale anului 

ale Vrancei; 

 scenele din 

standardelor

ticului; 

rea ţinutului nostru încărcat de legendă şi istorie; 

ive şi utile de educaţie permanentă; 
ărilor de petrecere a 

 de 

ctivitatea nu au fost de fiecare dată optime, ţinându–se cont de 

e foarte importante, de micşorarea cheltuielilor necesare 
hiziţionării unor obiecte de recuzită uzate. In cadrul celor 18 programe minimale 

obiceiurilor de peste an; 

programelor p
Focsani, pentru anul 2010. La acestea s-au adaugat o serie de parteneriate 

rări cu alte instituţii de cultură din judeţ şi din ţară, posturi de radio 
s
2010 au fost apreciate de beneficiari, ducând la formarea unei imagini speciale a 
instituţiei noastre şi la promovarea ei atât în ţară cât şi în străinătate. 

In anul 2010 toate proiectele culturale ale Ansamblulului folcloric profesionist 
Ţara Vrancei au fost întocmite ţinându-se cont de managementul cultural eficient, bazat 
pe: 

- cercetarea filonului tradiţional vrâncean; 
- punerea în valoare a 

culturii tradiţionale din toate 
subzonele etnofolclorice 

- stimularea creativităţii şi 
talentului; 

- promovarea culturii noastre 
tradiţionale, etalarea 
acesteia pe
ţară şi străinătate; 

- creşterea  

ţă, ţinând cont de preferinţe, grupuri de 

or culturale asupra publicului; 
al în paralel cu promovarea turismului cultural 

valorice în domeniul 
artistic, bazat pe cercetare 
şi documentare asupra 
specificului şi auten

- diversificarea gamei de audien
preocupări, vârste, studii etc.; 

- creşterea impactului proiectel
- folosirea actului cultural tradiţion

vrancean, pentru mediatiza
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional; 
- elaborarea unor proiecte atract
- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocup

timpului liber; 
- tezaurizarea patrimoniului cultural prin înregistrări document în arhivele

specialitate. 
   
         Programele culturale propuse s-au derulat aproape în totalitate, deşi condiţiile în 
care s-a desfăşurat a
lipsa unui spaţiu propriu adecvat, de absenţa unui mijloc de transport, de reducerea şi 
blocarea unor posturi artistic
ac
Ansamblul folcloric profesionist Ţara Vrancei a derulat un număr de 90 proiecte 
principale şi activităţi culturale. Programele au fost implementate sub urmatoarele 
generice : 
1. Unitatea şi identitatea naţională – coordonate ale civilizaţiei României în Europa, 
proiect dedicat marilor sărbători istorice de la 24 Ianuarie, 1 Decembrie şi 9 Mai; 
2. De la moşi strămoşi lăsate… - activitaţi cu tematică corespunzatoare datinilor şi 
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3. Povestea mărţişorului – 2010 - tradiţia românească a obiceiurilor de primăvară, 
simbol al renaşterii; 

eilor” şi „Cântece de viţă veche”;  

aţii străine, audiţii, schimburi culturale; 

ră „Opincuţa”; 

recoltelor de peste 

ocazia Zilei 

10. Vârstele de 
r – omagierea 

i în sat 

S

if

î

a
ă cânte şi să joace româneşte; 

aţională; 

ători ale veteranilor 

, expoziţii de artă populară, culegeri, 

 

a încasat sume restanţe de 777 lei. Din acest buget s-au finanţat cheltuieli de 

4. Sub semnul credinţei noastre – pentru Tine, Doamne! - spectacole legate de 
sărbătorile creştine, sărbătorile satului romanesc; 
5. Festivalul „Flori de cântec românesc” - sub acest generic s-au desfăşurat 
Festivalurile „Glasul ghioc
6. Folclorul românesc în dialog cu artele şi cultura europeană - programe artistice 
derulate pentru deleg
7. Copilăria – anotimpul magic al bucuriei … ! - proiect cultural destinat copiilor de 
vârstă preşcolară – Festivalul de coregrafie popula
8. De ziua oraşului meu... – spectacole cu ocazia Zilelor Municipiului Focşani şi a 
celorlalte oraşe vrâncene; 

9. Sărbătoarea 

an – spectacole cu 

Recoltei; 

au
vârstnicilor şi a 
cuplurilor „de aur”; 
11. E sărbătoare 
azi la no
… ! - popas 
folcloric la ceas de 
sărbătoare cu 
gospodarii satelor; 
12. ună buciumul 
vrâncean – 
Festivalurile din 

icare, conservare - 
ţinutul Vrancei; 
13. Folclorul – flacăra vie a neamului românesc - păstrare, valor
document peste ani 
14. Să ne cunoaştem neamul - acest proiect ne prpune să ne 
rădăcini, să ştim cine am fost, cine suntem şi încotro ne îndreptăm; 
15. Atelierul de coregrafie populară Alexandru Dobrescu – atragere

ntoarcem mereu la 

 tinerilor şi 
îndrumarea lor s
16. Folclorul vrancean pe ecranele TV -  apariţii ale Ansamblului la toate posturile de 
televiziune locală şi n
17. Intru slava eroilor neamului! Calendar al zilelor- simboluri naţionale ale României -  
acest proiect a implicat programe pentri aniversări, comemorări, sărb
etc.; 
18. Ethnosul vrâncean - materiale  documentare
înregistrări. 
                   
             In anul 2010 Ansamblulul folcloric profesionist Ţara Vrancei a primit o subvenţie
de la bugetul local în sumă de 803.730 lei, a realizat venituri proprii în sumă de 83.410 
lei şi 
personal în sumă de 749.748  lei şi cheltuieli materiale în sumă de 138.169 lei.   
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4.11. Formaţia corală tradiţională „Pastorala” 
 
Proiectele culturale lunare din stagiunea precedenta şi din anul calendaristic 

2010 au vizat realizarea educaţiei permanente a publicului prin intermediul cântului 
coral. Deasemenea, un obiectiv important al activităţii l-a constituit valorificarea tradiţiei 
corale vrâncene şi naţionale, în cadrul spectacolelor, concertelor, recitalurilor şi 
micror

rogramul minimal şi a  
adăug

ecitalurilor susţinute. 
ormaţia Corală Tradiţională „Pastorala” şi-a îndeplinit pF

at un mare număr de concerte şi recitaluri menite să promoveze cultura 
tradiţională în rândul publicului spectator, punându-se accent pe valorificarea 
potenţialului artistic, prin însuşirea unui număr de 12 prime audiţii, creaţii corale 
acappella, cu acompaniament dar şi vocal-simfonice, totodată continuând cu tradiţia 
stagiunii de muzică religioasă.  

In anul 2010 au fost susţinute spectacole în cadrul municipiului şi judeţului dar şi 
pe scenele reprezentative din ţară, la Galaţi, Brăila, Braşov şi Bucureşti iar la Focşani 
am organizat Festivalul Coral Internaţional „Pastorala”, festival aflat la cea de-a IV-a 
ediţie.  

 
In a doua parte a lunii iulie 2010 Corul „Pastorala” a fost invitat la Festivalul 

Coral Internaţional din Ermioni, Grecia, reprezentând România, alături de alte 6 ţări din 
Europa. In lunile august - septembrie „Pastorala” a derulat un proiect cultural cu 
Formaţia Corală „Semănătorii” din Republica Moldova, proiect aflat sub genericul 
„Diversitate Culturala la Est şi Vest de Prut”. 

 

l principal al Clubului este performanţa 
sportiv , selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile interne şi 
interna ale, dar şi sprijinirea sportului de masă. 

al al 
Municipiului Foc ă activitatea 
sportiv

 
4.12. Clubul Sportiv Municipal 2007 Focşani 
 
Clubul Sportiv Municipal Focşani este o instituţie de drept public, aflată în 

subordinea Consiliului Local Focşani. Obiectivu
ă
ţion
Pentru buna funcţionare a clubului s-au respectat hotărârire Consililului Loc

şani, Hotărârile de Guvern, legislaţia ce reglementeaz
ă şi hotărârile Comitetului Director al clubului. 
In prima parte a anului 2010, prin plecarea antrenorilor Băncila Damian de la 

secţia fotbal, Mihalache Veta de la secţia de volei şi a unui referent sportiv, din totalul 
de 24 de posturi cuprinse în statul de funcţii au rămas ocupate 20 de posturi, restul fiind 
blocate. După 1 iulie 2010, ca urmare a Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010, Consiliul 
Local Focsani prin Hotărârea nr.210 din 5 august 2010 a aprobat noul stat de funcţii, cu 
18 posturi pentru C.S.M. Focşani 2007. 
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Au fost luate măsuri pentru reducerea cheltuielilor, pentru a face faţă acestui an 
de criză. Incepand cu 1 august 2010 s-au renegociat contractele de prestări servicii cu 
sportivii, reducându-se foarte mult sumele. 



Cu toate greutăţile financiare s-au obţinut o serie de rezultate foarte bune la 
secţiile de arte marţiale, atletism, judo şi tenis. Deasemenea echipele de futsal si volei 
au participat în liga I, echipa de handbal în divizia A, echipa de fotbal în liga a-III-a şi 
echipele de juniori I şi II în campionatul republican. 
 

 
 

Secţiile existente sunt: atletism – un post antrenor şi 20 sportivi juniori, arte 
marţiale – un post de antrenor şi 22 de sportivi juniori, judo – un post de antrenor şi 16 
sportivi, handbal – un post de antrenor şi 16 sportivi, fotbal – un antrenpr şi 22 sportivi, 
futsal, volei – 12 sportive, tenis de câmp şi şah.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive de performanţă: 
 s-au încheiat contracte de prestări servicii cu 22 de sportivi la fotbal,16 la futsal, 17 
la handbal, 12 la volei, 4 la judo, 1 la şah şi 1 la tenis; 

 s-au alocat fonduri pentru participarea la competiţiile oficiale şi de pregătire pentru 
secţiile de atletism, fotbal, futsal, handbal, judo, tenis de câmp, şah, arte marţiale şi 
volei. 

 s-au organizat cantonamente la secţiile: fotbal, futsal şi volei; 
 s-au procurat susţinătoare de efort şi medicamente.  

 
Echipele au obţinut, în general, rezultate bune şi satisfăcătoare, remarcând în 

primul rând cele obţinute la arte marţiale unde, înafară de numeroasele rezultate la 
competiţiile naţionale, au fost obţinute 2 medalii, una de aur şi una de bronz, la 

int şi una de bronz, la 
a. 

i în anul 2010 au fost realizate lucrări de întreţinere. Astfel, la baza sportivă 
Milcov

Campionatul European Wadokai Romania şi 3 medalii, 2 de arg
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Campionatul Mondial şi Cupa Mondială SKDUN, în Franţ
S
ul Sud s-a efectuat pregătirea terenurilor pentru meciurile oficiale sau amicale, 

întreţinerea curentă pe toată durata anului, lucrări specifice pentru terenurile cu gazon şi 
lucrări de întreţinere şi reparaţii. De asemenea, la baza sportivă din Parcul Bălcescu s-a 
realizat racordarea la apa rece, racordares la energie electrică şi s-a dat drumul la 
instalaţia de căldură. 

Bugetul total al Clubului a fost de 2.094.123 lei, din care 330.814 lei cheltuieli de 
personal iar restul bunuri şi servicii. 
 
 



 
5. Societăţi comerciale în subordinea Consiliului Local Focşani 

 activitatea societăţilor comerciale cu acţionar 
onsiliul Local al Municipiului Focşani. In anul 2010 acestor societăţi li s-a alăturat şi 
.C. Administraţia Pieţelor S.A. Focşani – societate provenită din Administraţia Pieţelor 
 servi

 
stfel, aceste societăţi sunt: 

ţelor Focşani S.A. 

lice S.A. Focşani 

 luna septembrie 2009 a fost semnat contractul unic de delegare a gestiunii 
serviciilor de ap
VRAN
CUP SA operează serviciile de apă-canal în municipiile Focşani ş
oraşele Mărăşeşti, Odobeşti şi Panciu. 

Pr

 
La acest capitol prezentăm

C
S
– ciu în subordinea Consiliului Local până la data de 30.09.2010. 

A
• S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani 
• S.C. CUP Salubritate S.R.L. Focşani 
• S.C. ENET S.A. Focşani 
• S.C. Transport Public S.A. Focşani 
• S.C. Administraţia Pie

 
 
 

SC
CO

M
PA

NIA DE  UTILITĂŢI PU
BLICE

S . A .

5.1. S.C. Compania de Utilităţi Pub
 
 
 FOC ANIŞ

În
ă şi canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar

CEAQUA şi S.C. CUP S.A., în calitate de Operator Regional. In
ă 

 acest mod SC 
i Adjud, precum şi în 

 
oiecte în curs de derulare şi aprobare 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Realibilitarea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a Municipiului Focşani 

Existenţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, a Operatorului Regional şi a 
Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor sunt strâns legate de respectarea 
angajamentelor de mediu asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Euro l Programului Operaţional Sectorial de 
Med

Ministerul Mediului 
şi P

peană. În anul 2010 s-au realizat în cadru
iu următoarele activităţi: 

- Semnarea Contractului de finanţare nr. 101439/30.03.2010 între 
ădurilor şi S.C. CUP S.A. Focşani, în cadrul programului POS Mediu, în vederea 

reabilitării şi modernizării sistemelor de apă şi apă uzată din Judeţul Vrancea. 
- Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată aferentă Programului 

Operaţional Sectorial de Mediu la nivelul Municipiului Focşani se află în procedură de 
evaluare.  

Proiecte finalizate, în curs de derulare şi aprobare - cu finanţare proprie  
Sucursala Apă Canal Focşani 
• Reabilitare reţea apă : SH 17 şi SH 16 (cartier Gară) 
• Reabilitare reţele canalizare pe str. Al. 1 Iunie 
• Reabilitare cale acces pentru depozitul de nămol al Staţiei de Epurare 
• Reabilitare grup de reţele SH 39 pe str. Constituţiei 

Ştefan Cel Mare) 
rancea 

• Reabilitare reţea apă rece SH 9 Sud la bl. B1 şi B4 
• Reabilitare reţea apă rece b-dul Bucureşti ( Hotel unirea – str. 
• Reabilitare branşament apă rece Consiliu Judeţean V
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• Reabilitare reţea apă rece str. Gloriei 
• Reabilitare reţea electrică alimentare Staţie Suraia (puţuri 4-9) 

prii

• Reabilitare branşament SH 5 şi SH 8 
• Inlocuire reţea apă rece blocurile din zona str. Poieniţei. 
Sucursala apă canal Focşani    Investiţii executate din surse pro  

 vechi cu conducte din materiale noi fiabile 

ce din canalele termice  SH 23, SH 68, SH 

• Înlocuirea a 1800 ml conducte stradale
(Pehd şi fontă ductilă blutop) 

• Înlocuirea a 24000 ml conducte apă re
17,SH 16, SH44, SH 2, SH 42, SH 5, SH 16 bis, SH 9 

• Înlocuirea parţială a branşamentului de apă SH 5 şi SH 8  
• Înlocuirea branşamentelor vechi de plumb la 400 imobile individuale  

 
Au fost derulate ativităţi de întocmire a documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii 

de avize, decizii şi hotărâri ale Consiliului Local: 
• Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare 

desfăşurării activităţii companiei: autorizaţii de mediu pentru activităţile desfăşurate, 
autorizaţia de Gospodărire a Apelor, licenţa de operator clasa a II a, eliberată de
A

bilitarea conductelor şi branşamentelor 

 – analiza cost/tarif  
• Monitorizarea consumurilor totale de apă (balanţa apei) şi a celor energetice pe 

tipuri şi puncte de consum 

 
NRSC pentru activitatea de salubrizare a localităţilor, avize de funcţionare. 

• Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru rea
de apă potabilă 

• Raportări periodice către instituţiile abilitate: APM Vrancea, ANRSC, A.S.P., Garda 
de Mediu, D.A.S. Bacău, S.G.A. Vrancea, Direcţia de Statistică, Prefectură, Consiliul 
Judeţean, Primăria Muncipiului Focşani. 
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• Întocmirea documentaţiilor justificative pentru avizarea şi aprobarea tarifelor pentru 
serviciile prestate



• Întocmirea şi gestionarea contractelor de prestări servicii; 
• Avizarea documentaţiilor tehnice propuse pentru executarea de branşamente, reţele 

etc  
• Activităţile de I.S.C.I.R. şi Protecţia Muncii 
• Întocmirea/revizuirea Manualului Calităţii, întocmirea Procedurilor de Sistem 

man în cadrul CUP SA Focşani 
i proiect în cadrul schemei 

 Prin acest proiect se urmăreşte asigurarea sănătăţii şi securităţii 
 muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai 

 cadrul 
companiei pentru posturile care prezintă risc crescut de accidentare si îmbolnăviri 
prof nui grup ţintă de 170 
anga

în condiţii de rentabilitate; 

ât mai ridicate; 

ivilizat în 

i instruirea 

are şi calificare în 

ătre salariaţii 

 

 
Promovarea capitalului u
S.C. CUP S.A. a obţinut aprobarea pentru finanţarea unu

de ajutor de minimis - „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor”, prin programul 
POS DRU 2007-2013.
la locul de muncă. Proiectul intitulat „Locuri de
productive” va avea ca obiectiv specific creşterea siguranţei la locul de muncă în

esionale. Principalele activităţi ale proiectului sunt aplicate u
jaţi şi constau în dezvoltarea abilităţilor acestora în respectarea şi aplicarea 

normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. Totodată, se vor achiziţiona, prin 
această finanţare echipamente menite să reducă emanaţiile de noxe de la unele locuri 
de muncă. Proiectul a demarat in iulie 2010 şi va dura până în februarie 2012. 

 
Impactul investiţiilor majore executate sau în curs de derulare în confortul 

clienţilor - Scopul principal în realizarea de proiecte investiţionale, derulate în anul 
2009 a constat în: 

- realizarea prestaţiilor şi a lucrărilor specifice obiectivelor de activitate la 
termenele contractate şi în 
prescripţiile tehnologice şi calitative 

- satisfacerea cerinţelor de natură 
gospodărească ale populaţiei la 
standarde c

- furnizarea apei reci la parametrii 
calitativi şi cantitativi aliniaţi la 
standarde internaţionale; 

- realizarea unui climat c
relaţiile cu clienţii; 

- alinierea la reglementările legale de 
protectie a mediului; 

- asigurarea protecţiei privind  
sănătatea cetăţenilor; 

- creşterea competenţelor ş
resursei umane prin absolvirea de 
cursuri de specializ
diversele domenii de activitate ale 
companiei de c
acesteia. 
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5.2. S.C. CUP Salubritate S.R.L. Focşani 
 

 
 

SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani are sediul în Focsani, desfăşurându-şi 
activitatea pe raza municipiului Focşani. Conform statutului societatii, obiectul de 
activitate cuprinde colectarea gunoiului menajer, prepararea mixturilor asfaltice şi 
reparaţii străzi, închirieri auto şi utilaje, coşerit, întreţinere şi reparaţii parc auto propriu 
şi reciclarea deşeurilor menajere. 

Principala activitate desfăşurată de S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. o reprezintă 
colectarea gunoiului menajer de la populaţie. 

Structura clienţilor deserviţi de SC CUP Salubritate este formată din 600 Asociaţii 
de proprietari (49.562 persoane) şi 3.875 abonaţi casnici (6.854 persoane), la care se 
adaugă 2.326 agenţi economici şi instituţii publice. Aceasta înseamnă 6.801 contracte 
pentru 56.416 persoane. 

In cursul anului 2010 s-a colectat o cantitate de 123.744 mc gunoi menajer, ceea 
ce î

 

e exploatare auto şi utilaje, 20 persoane în activitatea de 
repa

nseamnă aprox. 52.413 t, din care 79.130 mc de la populaţie şi 44.614 mc   de la 
agenţi economici şi instituţii publice. 

In anul 2010 SC CUP SALUBRITATE SRL a avut un număr mediu de 200 salariaţi  
angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care 88 persoane în 
activitatea de salubritate, 24 persoane în activitatea de preparare şi aşternere asfalt, 24 
persoane în activitatea d

raţii auto, 15 persoane la reciclarea deşeurilor, 21 persoane TESA şi 8 persoane la 
compartimentul tehnic productiv. 

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru principalele obiecte de activitate înseamnă: 
 

Nr. Denumire activitate venituri cheltuieli 
1 Salubritate  8.327.480,74 6.528.196,40
2 Preparare asfalt + reparaţii străzi 1.486.180,57 1.317.205,59
3 Reciclabile 194.094,60 278.483,14

 
Situaţia creanţelor  
La

413.
  volumul creanţelor înregistrate de soc

2. 5 79.166,16 lei de la ş , 
1.134.354,89 lei de la popula 7  lei alte cre
        

Situ r

data de 31.12.2010
21,05 lei, din care 1.2

ietate a fost de 
i instituţii p agenţi economici 

anţe. 
ublice

ţie şi 5.094,0

aţia datoriilo  
ocietatea a înregistrat, la 31.12.2010, un volum de datorii în sumă de 

3.996.604,78 lei, din care furnizori 3.733.586,32 lei iar datorii fiscale şi datorii privind 
asig

S

urările sociale 263.018,46  lei. 
 
Situaţia financiar-contabilă 
In anul 2010 SC  CUP SALUBRITATE a realizat venituri totale în sumă de  

11.2 făcut cheltuieli totale în sumă de 10.148.920,52 lei, rezultând un 
profit brut de 1.107.707,11 lei. Impozitul pe profit a fost în sumă de 127.466  lei, 
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56.627,63 lei şi a 



chel

ezultat un profit de 291 lei. Faţă de anul precedent 
atât veniturile cât şi cheltuielile au avut o evoluţie ascendentă.  
 

  

tuielile cu sponsorizarea în cursul anului 2010 fiind de 1.500 lei. Din verificarea de 
structură rezultă că din activitatea de exploatare s-a obţinut un profit brut de 1.010.493 
lei iar din activitatea financiară a r

 

Investiţii efectuate în 2010 
       In cursul anului 2010 s-
au realizat următoarele 
investiţii necesare 
desfăşurării  normale a 
activităţii societăţii: 
1. Staţie de sortare a 

noiului menajer (cu 
şi 

Haret – 

gu
drumuri de acces 
branşament electric) – 
valoare 489.338,06 lei 
2. Autospecială MAN pentru 
transportul gunoiului 
menajer la rampa 
valoare 93.583,75 lei 
3. Autospeciala DAF pentru 
transportul gunoiului 
menajer la rampa Haret – 
valoare 107.263,15 lei 
4. Gunoieră STEYR pentru de
5. Autoutilitară W T4 pentru activitatea
6. Containere 37 mc x 5 buc
valoare totală 54.321,26 lei 

şeuri reciclabile, cf. legii 132/2010 - 90.805 lei 
 de reparaţii drumuri – 20.963,25 lei 

 pentru transportul gunoiului menajer la rampa Haret – 

alizate în 2010 este în valoare de 856.274,47 lei. Astfel, totalul investiţiilor re
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5.3. S.C. ENET S.A. Focşani 
 

Bd. Bucuresti  Nr.4, Focsani, COD 620144 

Tel 0237/212.400 / Fax  0237/214.110 
w.enetsa.ro 
ocal al 

şani, care este unic acţionar. Societatea are ca obiect de activitate 
prod urnizarea de energie termică şi producţie şi 
furn ităţi licenţiate de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei. 

Activitatea societăţii  se desfăşoară  prin intermediul urmă
- Unitatea de Producere a Energiei electrice şi Termice (UPET)

ww
NET SA FOCŞANI este o societate cu capital privat a Consiliului LSC E

Municipiului Foc
ucerea, transportul, distribuţia şi f

izarea de energie electrică, activ

toarelor componente: 
 -

tran
 licenţă de producere şi 

sport energie  termică (apă fierbinte şi abur); licenţă producere energie electrică; 
- Unitatea de Distribuţie a Energiei Termice (UDET) - licenţă de distribuţie apă fierbinte; 
- Serviciul Comercial - procesare date contori, calcul consumuri individuale, facturare, 
încasare, urmărire clienţi şi debite; licenţă de furnizare apă fierbinte; 

SC ENET SA deserveşte atât populaţia Municipiului Focşani, cât şi agenţi 
econ giei omici şi instituţii bugetare, racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a ener
termice.  

 
1. Reparaţii şi revizii instalaţii 
Pe parcursul anului 2010, conform planurilor de revizii şi reparaţii ale 

echipamentelor producătoare de energie termică cât şi ale reţelelor primare şi 
secundare de transport agent termic au fost planificate şi executate o serie de lucrări, 
programate sau ocazionale. 

Valoarea totală a lucrărilor planificate pentru execuţie până la data de 31.12.2010 
este de 1.268.579 lei. Din aceasta s-au realizat lucrări în valoare de 774.485 lei, 

din valoarea totală planificată şi compusă din 
urm

, schimbătoare de căldură, electropompe de circulaţie etc., 
aceste lucrări fiind executate în regie proprie; 

reprezentând un procent de 61% 
ătoarele: 

- lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii accidentale, în valoare de 635.333 lei, 
executate pe ecipamentele de producere a energiei termice, cum ar fi cazane de abur şi 
apă fierbinte, turbine de abur
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- luc

recum şi lucrări de reparaţii ale unor clădiri din incintă (ex. staţie tratare 

t termic s-au executat o serie de lucări de 
u reţelele 

secu

prii ale societăţii au fost realizate următoarele obiective de 
inve

rări de reparaţii diverse, în valoare totală de 139.152 lei, realizate cu terţi. 
O serie de lucrări planificate la echipamentele de bază, folosite la producerea 

energiei termice (ex. turbina cu abur tip AKTP4 nr.1, cazanul de apă fierbinte tip CAF25 
Gcal/h nr.2) p
apă cazane ID513, atelier auto etc.) au fost amânate din lipsă de lichidităţi dar au fost 
verificate pentru a funcţiona eficient şi în siguranţă, emiţându-se documentaţie de 
garantare a acestora. 

Pentru reţelele primare de transport agen
revizie şi reparaţii ocazionale (avarii) în valoare totală de 133.879 lei. Pentr

ndare de distribuţie agent termic precum şi în P.T.-uri s-au executat lucrări de 
reparaţii şi revizie constând în înlocuirea a 5.213,3 ml ţeavă de diametre diferite, în 
valoare de 662.702,5 lei. 

 
2. Obiective de investiţii  
Din fondurile pro
stiţii: 
- Modernizarea punctelor termice din municipiul Focşani:  

- Modernizare PT55 şi PT52, echipate cu module automatizate,montajul s-a făcut 
în regie proprie iar echipamentele din fonduri de la bugetul de stat ,valoarea lor fiind PT 
55 = 191.900 lei şi PT 52 = 243.086 lei, adică un total de 434.986 lei.  

- Reabilitare PT17 - Atelier Mentenanţă - obiectivul a fost realizat din fondul de 
u o valoare de 240.700 lei; 

 10.119 lei; 
ase puncte termice din 

munici

          

 

Luna
e realizată de planificată de realizată de 

-Gcal- 

dezvoltare al S.C. ENET S.A., c
- Achiziţie echipamente – electropompe plătite din fondul de dezvoltare, în 

valoare de
- Contorizarea consumului de energie termică în ş
piul Focşani, realizat din surse proprii, cu o valoare de 62.235 lei  

Valoarea totală a investiţiilor realizate din surse proprii ale S.C. ENET S.A. în anul 
2010 este de 748.040 lei.  

3. Producţie energie 

 
Producţia 

planificată d
Producţia Producţia Producţia 

 energie electrică  
-MWh- 

energie electrică 
-MWh- 

energie termică  
-Gcal- 

energie termică 

Ian. 5.700 5.553 42.000 43.133 
Feb. 2.900 5.072 30.000 37.139 
Mart. 3.000 4.187 31.000 31.334 
Apr. 1.600 1.255 8.600 9.947 
Mai 1.100 664 5.500 5.693 
Iun. 800 825 5.000 4.722 
Iul. 800 668 4.900 4.517 
Aug. 800 640 4.900 4.233 
Sep. 800 359 5.400 2.035 
Oct. 1.600 730 11.700 11.697 
Nov. 3.500 2.520 32.000 18.828 
Dec. 5.700 4.857 38.600 37.450 
Total  28.300 27.330 219.600 210.728 

 
arie–martie 2010 au fost temperaturi 

s  s-a rea o producţie chiar mai mare decât cea planificată. Pentru anul 2010 
din producţia re ă de energie te  de 210.728 Gcal, s-a facturat pentru populaţie 
122.308 Gcal, iar pentru agenţii eco i 20.454 Gca
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În anul 2010, deoarece în perioada ianu
căzute lizat 

alizat rmică
nomic l. 



Începând  de 20 aprilie .C. GDF SU gy România istat 
furnizarea gazelor naturale din cauza imposibilităţii d acturilor restante şi a 
p ilor. S.C. ENET S.A. Focş ţionat pe p ă pe 30.10.2010 când s-

 reluat furnizarea gazelor naturale. În aceste condiţii producţia de energie electrică a 
fost 

entru anul 2010 s-a realizat în 
prop

RSC a costului energiei termice şi energiei electrice livrate. Preţurile nu 
inclu

cestora. 
Din acest motiv MFP, care a achitat în calitate de garant al creditelor majoritatea 

ra, a dispus ANAF recuperarea lor şi calcularea de majorări 
(dob

0, peste 50% provine din penalităţi, după cum urmează:  
- che

cu data  2010 S EZ Ener  S.A. a s
e plată a f

enalităţ ani a fuc ăcură pân
a

mai mică decât cea planificată. În perioada 15.09.2010 - 4.10.2010 a fost realizată 
revizia tehnică, iar producţia din luna septembrie a fost mult mai mică decât cea 
planificată. 

În concluzie cu multe eforturi producţia planificată p
orţie de 96,57% pentru energie electrcă şi 95,96% pentru energia termică. 

 
4. Date financiare. 
La 31.12.2010 SC Enet SA înregistrează o cifră de afacere de 51.971.908 lei şi o 

pierdere de 16.991.794 lei. 
Principala cauză a înregistrării pierderilor este neacoperirea prin preţul avizat de 

ANRE şi AN
d, în primul rând, valoarea creditelor contractate pentru plata combustibilului în anii 

2003-2005 şi dobânzile aferente, astfel încât nu există o sursă pentru plata a

sumelor aferente acesto
ânzi) de întârziere, cumulate din 2010 şi cu penalităţi. Din totalul pierderii 

înregistrate de ENET în 201
ltuieli cu penalităţile datorate de SC Enet SA către ANAF, în sumă de 8.511.813 lei  

- neachitarea sumelor datorate pentru fondurile referitoare la salarii a dus, de 
asemenea, la înregistrarea pe costuri, în anul 2010, a sumei de 333.756 lei, 
reprezentând alte penalităţi de întârziere  
- lipsa de lichidităţi a dus la plata cu întârziere a facturilor de gaz, astfel în 2010 
penalităţile calculate de furnizor şi înregistrate  de societate pe costuri au fost în valoare 
de 165.403 lei, iar pentru alţi furnizori 942.935 lei.  

Deşi Consiliul Local şi-a onorat în 2010 toate obligaţiile privind plata subvenţiei, 
societatea încasează foarte greu debitele de la populaţie şi societăţi.                    

2 lei. Gradul de suportabilitate a facturilor de 

imul rând: 
1. În

rarea reaşezării fluxurilor tehnologice şi stabilirea schemelor optime de 
func ealocarea personalului în 

a a întocmit un plan de măsuri şi politici pentru anul 2011, pe care l-a 
înaintat Consiliului Local Focşani. 
 

Acest lucru se datorează mai ales crizei economice dar şi creşterii preţului de facturare, 
care pâna în luna Martie a fost 148 lei cu TVA, din Aprilie fiind 195 lei cu TVA iar după 
modificarea TVA la 24% a crescut la 203,
energie termică s-a diminuat foarte mult în anul 2010, datorită creşterii preţului cu 37% 
în total. 

Pentru reducerea pierderilor se va urmări, în pr
cadrarea în obiectivele care revin societăţii privind realizarea efectivă a etapei de 

punere în funcţiune a investiţiei “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul 
municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Perioada de referinţă a investiţiei este de 22 ani, 
respectiv 2ani pentru realizarea investiţiei (2010-2011) şi 20 ani perioadă de exploatare 
(2012-2031). 
2. Asigu

ţionare şi exploatare a centralei electrice de termoficare, r
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funcţie de noile necesităţi. 
3. Îndeplinirea indicatorilor şi aducerea sistemului la parametrii de eficienţă şi calitate 
stabiliţi prin studiul de fezabilitate al investiţiei.  
4. Menţinerea pe piaţa energiei termice  cu o cotă de cel puţin 50% şi creşterea livrărilor 
de energie electrică. 

Societate



5.4. S.C. Transport Public S.A. Focşani 
 
SC Transport Public SA Focşani este o unitate aflată în subordinea Consiliului 

Local şi este singurul operator abilitat să asigure transportul în comun în municipiului 
Focşani. 

 

 
 

Sinteza activităţii de transport in comun în 2009 este prezentată în continuare. 
 

Calatori transportaţi din care: calatori 3 744 478
- pe baza de abonamente calatori 2 187 028
- pe baza de bilete calatori 1 557 450
Kilometri parcurşi in exploatare km 1 574 564
Ore in circulaţie Ore 92 044
Parc inventar din care: Număr 34
- autobuze Buc 0
- midibuze Buc 16
- microbuze buc 18
Număr trasee Număr 11
Lungimea traseelor km 125
Număr angajaţi Persoane 114

 
scădere a număruSe remarcă o lui de că , de la 4.343.501 călă 9 la 

3.
l investiţiilor în mijloace de transport, înca de la începutul 

anului 2010 au fost achiziţionate 2 autobuze BMC 215 SCB, prin leasing pe o perioadă 
de 3 ani. Spre sfârşitul anului am reuşit ach area a încă 2 autobuze BMC 215 
SCB, printr-un credit pe o perioadă de 2 ani. 

ntinuat procesul de înnoire a parcului auto, conţinând la ora actuală 
16 buze. 

 

lători tori în 200
744.478 în 2010.  

Din punct de vedere a

iziţion

Astfel s-a co
 midibuze şi 18 micro
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Incepând cu 01.05.2010 în incinta societăţii funcţionează Autogara Nord Focşani, 
investiţie care va continua şi în anul 2011 prin lucrări de amenajare şi modernizare a 
frontului stradal, amenajarea zonei comerciale din autogară prin demolarea unor 
construcţii vechi şi asigurarea utilităţilor.   

i 

 

 perioada desfăşurării manifestărilor organizate de Ziua Recoltei 2010, precum 
şi cu o i decorate astfel încât să 
se însc
 Pentru acurateţe, structurăm prezentarea datelor financiare pe cele două 
perioa

Se mai are în plan continuarea programului de modernizarea a halei de reparaţii ş
extinderea unităţii de service, reamenajarea halei pentru efectuarea inspecţiilor tehnice. 

 
 
5.5. S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. 
 
Administraţia Pieţelor Focşani a fost un serviciu public, în subordinea Consiliului 

Local până la 30.09.2010. Incepând cu 1.10.2010 forma de organizare s-a modificat, 
devenind societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic Consiliul local Focşani. 

 Prin activitatea desfăşurată unitatea urmăreşte dezvoltarea activităţii de 
comercializare a produselor şi a serviciilor pe piaţă, precum şi asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării unui comerţ civilizat. Astfel, sunt organizate şi administrate 3 
sectoare distincte şi anume: Piaţa Moldovei, Piaţa Sud şi Bazar-Obor.  

În cursul anului 2010, indiferent de forma de organizare, au fost luate măsuri 
pentru asigurarea unei bune funcţionări şi protejarea spaţiilor de acces în aceste pieţe, 
precum şi lucrări curente de reparaţii şi întreţinere.  

În
cazia sărbătorilor de iarnă, pieţele au fost amenajate ş
rie în caracterul festiv al evenimentelor. 

de menţionate mai sus. 
Astfel, veniturile realizate în perioada 01.01 – 30.09.2010, de Administraţia 

Pieţelor sunt de 2.978.246 lei şi se compun din: 
- Sume încasate in cele 3 (trei) pieţe din taxe zilnice – 2 102 254 lei ; 
- Sume încasate din chirii - 875 992 lei. 
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In acelaşi timp, plăţile efectuate pentru cheltuieli cu salarii, bunuri şi servicii au 

fost în valoare totală de 2.202.471 lei. Comparând veniturile realizate cu plăţile aferente 
perioadei, se constată că veniturile sunt mai mari cu 775.775 lei faţă de plaţile 
efectuate. 

Analizand structura plăţilor efectuate în această perioadă se constată că 52,7 % 
din total reprezintă cheltuielile cu salariile.  In privinţa cheltuielilor materiale, cele 
pentru energie, apă/canal şi salubritate reprezinta 48,2 % din totalul cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii. 

In ceea ce priveşte cheltuielile de capital, instituţia  a achiziţionat o maşină de 
spălat piaţa, conform listei de investiţii aprobate şi s-a încadrat în limita creditelor 
acordate la acest capitol. 

In perioada 1.10 – 31.12.2010, potrivit  bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit 
pentru această perioadă, unitatea a prevazut venituri totale de 1.097.300 lei şi cheltuieli 
totale de 1.082.200 lei, previzionând un profit brut de 15.100 lei. 

 de 97,5 %. 

 de personal reprezintă ponderea cea mai mare în structura 
cheltui

at în cadrul pieţelor, prin asigurarea condiţiilor igienico – 
sanitare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

 

La 31.decembrie 2010 s-au înregistrat venituri totale de 1.216.834 lei şi cheltuieli 
totale de 1.055.191 lei, rezultând un profit brut de 161.643 lei, faţă de 15.100 lei profit 
previzionat. Procentual veniturile au fost realizate în proporţie de 110,9 % iar cheltuielile 
în proporţie

In actualele condiţii - (societate comercială) - au apărut elemente noi de cheltuieli 
faţă de perioada anterioară, respectiv cheltuieli cu amortizarea, cu redevenţa, impozit 
pe clădiri, teren şi mijloace de transport, cheltuieli cu servicii bancare. 

Cheltuielile

Raportul Primarului municipiului Focşani - 2010 101

elilor, la fel ca şi în perioada 01.01 – 30.09.2010. Acest aspect se datorează 
faptului ca prin specificul activităţii societatea trebuie să asigure condiţii pentru 
desfăşurarea unui comerţ civiliz
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6. Politica fiscală şi bugetară pentru anul 2011 
 
 

Bugetul, ca principal instrument al politicii fiscale, prin organizarea şi prevederile 
sale, stă la baza formulării politicii fiscale de influenţare a distribuţiei veniturilor, prin 
instrumente specifice, pentru stimularea economiei, precum şi de coordonare a 
acestora pentru realizarea obiectivelor strategice ale dezvoltării durabile a municipiului. 

ea în vedere, în 
primul

Asigurarea resurselor bugetare pentru realizarea politicilor bugetare; 
 Acor i persoanelor 

juridice conform prevederilor legale; 
 Atragerea de surse suplimentare de finanaţare; 

 

 
programatică, deschisă spre nevoile resimţite ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă 
particip

 2011 restructurarea şi prioritizarea cheltuielilor s-a efectuat în raport cu 
posibil ile şi reformele pe domenii de activitate. În centrul atenţiei va sta întărirea 

blice, menţinerea cheltuielilor curente 

minim 10% din totalul cheltuielilor şi vor fi asigurate servicii publice de calitate, 
gratuităţi 

specia  măsurile de raţionalizare a cheltuielilor. 
unor lucrări de interes public 

cal. De asemenea, se vor intensifica acţiunile de voluntariat pentru întreţinerea 
activel

Autorităţi publice 2,1% 

 

 
Pentru anul 2011 politica fiscala va fi una activă, moderat selectivă, formulată în 

condiţiile performanţelor economice şi ale condiţiilor locale şi va av
 rând:  
 
 Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate; 
 Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor 

locale; 
 

darea de facilităţi fiscale persoanelor fizice cu venituri mici ş

Politica bugetară pentru anul 2011 are în vedere realizarea unei distribuţii 
eficiente şi transparente a fondurilor bugetare prin stabilirea unui sistem coerent de 
priorităţi în repartizarea acestora pe sectoare. Bugetul pe anul 2011 va adopta o viziune

are cetăţenească. 
 
Pentru
ităţ

autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor pu
la un nivel care să nu depăţească 90% din totalul cheltuielilor. Investiţiile vor reprezenta 

analizându-se în mod regulat costurile acestora. Vor fi, în continuare, acordate 
pe transportul urban de călători pensionarilor, celorlalte categorii reglementate prin legi 

le. Anual vor fi stabilite şi vor fi urmărite
Avem în vedere promovarea de parteneriate în realizarea 
lo

or domeniului public. 
      
Politica sectorială reflectată în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 

este structurată astfel: 
 

Învăţământ  24,9% 
Sănătate  0,8% 
Cultură, religie, acţiuni privind activitatea sportivă, de 
tineret şi de întreţinere zone verzi 

 
4,4%  

Asistenţă socială 4,3%  
Servicii şi dezvoltare publică, mediu, ape, pază, 
transporturi şi comunicaţii 

 
56,7% 

Serviciul datoriei publice 2,9% 
Fond de rezervă bugetară 3,9% 


	 Un oraş care utilizează pe deplin talentele cetăţenilor şi nou-veniţilor, investitorilor, studenţilor etc. şi care încurajează oamenii să îşi împărtăşească ideile şi experienţele;
	 Un oraş cu evenimente şi activităţi sportive, teatre, galerii şi muzee, concerte de muzică live, cluburi şi festivaluri care sunt populare printre localnici şi printre vizitatorii oraşului; 
	 Un oraş care este perceput ca fiind bine administrat de către liderii aleşi în mod democratic, responsabili şi cu o manieră transparentă, un oraş în care oricine îşi doreşte să locuiască, să investească şi să facă afaceri. 
	Direcţia economică, prin acţiunile întreprinse privind fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului,  precum şi cele privind  gestionarea  financiar contabilă a resurselor materiale şi financiare, a asigurat transpunerea în practică a politicilor fiscale şi bugetare ale municipiului.
	Politica fiscală în anul 2010 a avut în vedere în primul rând:
	1. Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;
	2. Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor si serviciilor publice subordonate;
	3. Atragerea de surse suplimentare de finanţare.
	            Principalele măsuri fiscale pentru anul 2010 au constat în:
	În elaborarea bugetului Municipiului Focşani pe anul 2010, primăria a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 17 februarie 2010 în Sala de Şedinte a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în prezenta a circa 164 participanţi - cetăţeni, preşedinti, administratori ai asociaţiilor de proprietari, directori şi contabili şefi ai instituţiilor subordonate, mass media, s-a desfăşurat dezbaterea publică a proiectului de buget. În cadrul dezbaterii au fost făcute 6 propuneri  din care 2 au fost propuneri de alocări de fonduri din bugetul local, propuneri cuprinse în buget de-a lungul anului bugetar.
	Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2010, constituit din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate parţial din bugetul local, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul veniturilor din afara bugetului local însumează la venituri  156.641,79 mii lei şi la cheltuieli 157.465,10 mii lei, buget a cărei execuţie la 31 decembrie 2010 se prezintă astfel: 
	EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL 
	AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2010
	                                                                                                                                                                                                                       Mii lei
	Indicatori
	Bugetul general
	pe anul 2010
	 din care:
	Bugetul local
	Bugetul institutiilor finantate partial din bugetul local
	Bugetul institutiilor finantate integral di n venituri proprii
	Bugetul veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului local
	Buget
	Realizat
	Buget
	Executie
	Buget
	Executie
	Buget
	Executie
	Buget
	Executie
	Cheltuielile bugetului local pe anul 2010 au înregistrat un procent de realizare de 93,6 %, fiind orientate pe achitarea cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor din subordine, subvenţii dirferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, asigurarea serviciilor social - culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului.
	I. ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 83.209,30mii lei cu 5.663,28 mii lei mai puţin decât în 2009
	În conformitate cu Legea bugetară anuală municipalitatea, în cadrul acestei categorii de cheltuieli, a asigurat funcţionarea tuturor unităţilor şi serviciilor din învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cultură, sport, zone de agrement, religie şi tineret. Această categorie de cheltuieli reprezintă 55,4 % din totalul bugetului local şi s-a realizat în procent de  92,9 % faţă de prevederile bugetare.
	ÎNVĂŢĂMÂNT  -  60.083,17 mii lei - cu 8.445,98 mii lei mai puţin decât în 2009
	Din bugetul local au fost alocate fonduri pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv educativ în 40 unităţi din învăţământul preuniversitar de stat  astfel: 
	 50.644,02 mii lei - salarii cu 9.694,52 mii lei mai puţin decât în 2009, asigurându-se salarii pentru 1.868 cadre didactice şi personal auxiliar, cu 61 personal mai mic faţă de 2009 datorită politicii privind salarizarea în acest domeniu;
	 7.887,45 mii lei  - cheltuieli materiale şi servicii de întreţinere şi gospodărie (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, radio, furnituri de birouri, materiale pentru curăţenie, alte materiale şi servicii cu caracter funcţional, obiecte de inventar, reparaţii) cu 1.285,59 mii lei mai mult decât în 2009, creştere care se regăseşte la cheltuielile cu reparaţiile curente, realizate în 2010 în sumă de 1.933,08 mii lei;
	 264,27 mii lei - gratuităţi elevi pe transportul urban de călători, competiţii sportive Liceul  cu program sportiv, cu 24,97 mii lei mai mult decât în 2009;
	 135,87 mii lei - burse acordate elevilor,  faţă de 118,48 mii lei în 2009;
	 1.181 mii lei - investiţii cu 49,97 mii lei mai puţin decât în 2009, în condiţiile în care în anul curent investiţiile au fost suportate în totalitate din venituri proprii iar, în 2009 s-au alocat de la bugetul de stat prin bugetul local suma de 814,2 mii lei. Investiţiile în anul 2010 au fost orientate spre finalizarea celor aflate în continuare şi întocmirea unor studii de fezabilitate în vederea depunerii de proiecte spre obţinerea de finanţări externe nerambursabile;
	 -29,44 mii lei reprezintă recuperări de sume plătite în anul precedent;
	Pe categorii de învăţământ în anul 2010, faţă de 2009 s-au alocat mai multe surse învăţământului postliceal urmare a infiinţării de clase finanţate de la bugetul local, în timp ce învăţământul preşcolar, primar şi secundar înregistrează o scădere urmare a faptului că nu s-au mai alocat subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii precum  şi a politicii de reducere a salariilor şi cheltuielilor materiale începând cu sem II al anului.
	SĂNĂTATE – 2.853,26 mii lei - cu 1.760,65 mii lei mai mult decât în 2009
	Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de călători pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzie Sanguină  în sumă de 20 mii lei şi cheltuielile aferente personalului sanitar care lucrează în cabinetele medicale şcolare şi mediatorii persoanelor aflate în dificultate, în sumă de 2.833,26 mii lei, din care salarii 2.487,34 mii lei, bunuri şi servicii 223,31 mii lei şi investiţii 122,61 mii lei. De menţionat că aceste cheltuieli s-au dublat faţă de realizările anului precedent, urmare a faptului că activitatea cabinetelor medicale şcolare şi a mediatorilor a fost preluată de la spitalul judeţean începând cu luna iulie 2010.
	CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – 6.595,80 mii lei - cu 615,45 mii lei mai puţin decât în 2009
	o 3.791,11 mii lei cu 215,59 mii lei mai puţin decât în 2009 - Transferuri către unităţile de cultură din subordine  pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare, pregătire a stagiunilor şi a deplasărilor la manifestările artistice organizate în municipiu, judeţ şi în ţară de către cele 4 instituţii de cultură: Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, Formaţia Corala Tradiţională ”Pastorala, Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”, precum şi pentru activităţile sportive organizate în cadrul Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, instituţii la care sunt angajaţi 180 de persoane; 
	o 55,10 mii lei - finanţarea editării revistei Focşanii – revistă a municipiului difuzată gratuit prin Centrul de Comunicare cu Cetăţenii şi centrele comerciale de încasare a facturilor ale unităţilor de subordonare locală SC ENET SA,  CUP RA şi SC Transport Public SA ;
	o 18,84 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani pentru susţinerea a 6 proiecte; 
	o 19,90 mii lei sprijin financiar acordat Parohiei “Pogorârea Sf Duh” pentru plata lucrărilor de împrejmuire a parohiei; 
	o 205,01 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din viaţa comunităţii: oganizarea zilei de 24 ianuarie, sărbătorilor de primăvară 1-8 martie şi paştele, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, zilelor Municipiului Focşani, sărbătorilor de iarnă, premierea elevilor şi sportivilor cu rezultate deosebite obţinute la olimpiadele pe discipline şi campionatele sportive organizate în anul 2010,  acordarea diplomei de fidelitate pentru cuplurile focşănene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, şi a premiilor de longevitate pentru persoanele care au vârsta de peste 90 de ani; 
	o 2.505,84 lei - Întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, cimitire, efectuată prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, din care investiţii 317,79 mii lei pentru gardul de la Cimitirul Nordic, amenajare cimitir Sudic, achiziţionarea de locuri de joacă pentru copii, modernizare şi extindere zone verzi în zona de sud est a municipiului. 
	ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  – 13.677,07 mii lei - cu 1.636,82 mii lei mai mult decât în 2009
	De la acest capitol se finanţează activitatea a două creşe, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Căminul pentru persoane vârstnice, alte acţiuni de asistenţă socială.
	 1.130,61 mii lei, cu 84,24 mii lei mai mult decât în 2009, gratuităţi pe mijloacele de transport în comun pentru un număr mediu lunar de 2430 persoane cu handicap şi însoţitori ai acestora;
	 598,34 mii lei, cu 283,14 mii lei mai mult decât în 2009, gratuităţi pe transportul urban de călători pentru un număr mediu lunar de 2650 pensionari;  
	 68 mii lei, cu 11,1 mii lei mai puţin decât în 2009, gratuităţi pe transportul urban de călători pentru un număr mediu lunar  de 152 veterani de război, foşti deţinuti politici, revoluţionari; 
	 455,55 mii lei venit minim garantat acordat pentru un număr mediu lunar de 116 familii; 
	 187,67 mii lei subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
	 166,44 mii lei asistenţă socială pentru copii şi familie (constituirea familiei şi acordarea trusoului pentru noii născuţi);
	 1.020,50 mii lei - Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  din care 796 mii lei - salarii pentru personalul angajat în cadrul serviciului şi 224,5 mii lei cheltuieli materiale de intreţinere şi funcţionare; 
	 190,42 mii lei – contribuţie la proiectul Adăpost pentru oamenii străzii derulat în parteneriat cu Crucea Roşie; 
	II. SERVICII PUBLICE  – 62.603,58 mii lei - cu 5.666,28 mii lai mai puţin decât în 2009
	 În cadrul acestui capitol, în anul 2010 s-au finanţat cheltuieli de personal, materiale şi investiţii pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării în condiţii optime a serviciilor descentralizate ale municipiului care număra 895 angajaţi, iar din octombrie 2010, în urma măsurilor de reducere a personalului şi încadrare în limita aprobată prin hotărâre de guvern 555 persoane,  din care: 
	 Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice - 285 angajaţi, având ca obiect de activitate salubrizarea oraşului, activitatea de ecarisaj, dezinsecţie şi deratizare a domeniului public, întreţinerea, modernizarea străzilor, trotuarelor şi parcărilor, asigurarea şi întreţinerea semnelor de circulaţie, a iluminatului public, dezăpezire,etc, iar din octombrie 303 persoane;
	 Administraţia Pieţelor Focşani cu 105 angajaţi, care asigură desfăşurarea unui comerţ civilizat şi de calitate în pieţe, târguri şi oboare, care începând cu octombrie a devenit societate comercială;
	 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – 1 angajat şi 60 voluntari;
	 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – 21 angajaţi iar din octombrie 2010, 15 persoane;
	 Poliţia Comunitară – 319 persoane angajate, iar din octombrie, 98 persoane;
	Iluminat public – 5.001,75 mii lei cu 17,80 mii lei mai mult decât în 2009
	 4.852,81 mii lei – contravaloarea energiei electrice consumată pentru iluminatul public al municipiului;
	 166,14 mii lei - cheltuieli legate de întreţinerea reţelelor stradale;
	 -17,20 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent;
	 -0,12 mii lei – plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent;
	Activitatea autorităţii publice – 5.983,20 mii lei cu 980,26 mii lei mai puţin decât în 2009
	             În aparatul Primăriei Municipiului Focşani sunt angajate 138 persoane, la care se adaugă 21 consilieri locali. Pe cele 12 luni ale anului 2010 cheltuielile au fost direcţionate astfel: 3.755,09 mii lei - cheltuieli pentru salarii, cu 898,95 mii lei mai puţin decât în 2009 urmare a măsurilor de reducere a acestor cheltuieli constând în reducerea orelor suplimentare, neangajarea posturilor vacante, reducerea din iulie a salariilor cu 25%, 2. 268,09 mii lei - cheltuieli materiale mai mici cu 85,83 mii lei decât cele din 2009, alte transferuri către bugetul de stat 38,72 mii lei şi -78,70 mii lei plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent. Cheltuielile materiale au fost alocate pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiei fiind destinate plătii utilităţilor aferente sediului, furnituri de birou, materiale de curăţenie, alte servicii.
	III. SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 4.422,93 mii lei - cu 425,68 mii lei mai puţin decât în 2009
	 176,90 mii lei pentru constituirea „Fondului privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plăţii comisioanelor, taxelor şi a altor speze aferente acestuia”, într-un cuantum de 10 % din echivalentul în lei a obligaţiilor anuale ale SC CUP SA faţă de Ministerul Finanţelor Publice, aferente împrumutului cu finanţare externă BERD pentru investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă” cu termen final de rambursare mai 2012.
	 396,03 mii lei - alimentarea contului de rezervă a SC CUP SA Focşani cu echivalentul impozitului pe profit şi vărsământul din profitul net  pe care regia are obligaţia să le vireze la bugetul local în vederea asigurării surselor de rambursare a împrumutului BERD contractat de către aceasta;
	 2.248,40 mii lei dobânzi aferente obligaţiunilor municipale aferente împrumutului pentru refacerea infrastructurii stradale în sumă de 28.000.000 lei contractat printr-un montaj financiar credit si obligaţiuni municipale de la Dexia KommunalKredit Bank – termen final de rambursare 2026 pentru Refacerea infrastructurii unor străzi din municipiul Focşani.
	 1.601,60 mii lei rambursări împrumuturi aferente obligaţiunilor municipale aferente împrumutului pentru refacerea infrastructurii stradale în sumă de 28.000.000 lei. 
	EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
	Veniturile proprii încasate de cele 8 instituţii care se finanţează din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul local deţin o pondere de 29,4 % din total buget, având în vedere faptul că Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” şi Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” nu şi-a desfăşurat activitatea în sediilor lor, acestea fiind în reparaţii în cadrul proiectului „Recalificare urbană Piaţa Unirii”, iar subvenţiile reprezintă 70,6 %:
	În conformitate cu prevederile legale unităţile din învăţământul preuniversitar de stat pot realiza venituri din diferite activităţi, venituri care vor fi utilizate pentru finanţarea complementară. În anul 2010 s-au încasat venituri în sumă de 3.420,80 mii lei,  ponderea cea mai mare constituind-o contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi cantine (63,7 %). 
	Cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor personalului care prestează ore pentru activitatea autofinanţată ex Grup Şcolar Auto pentru orele de conducere pe mijloace de transport şi Şcoala Posliceală Sanitară pentru clasele cu taxă,  bunuri şi servicii cu predilecţie pentru plata utilităţilor şi reparaţiilor. La începutul anului se înregistra un sold iniţial de 540,02 mii lei, iar la finele anului 604,94 mii lei, sold care se reportează în anul 2011.
	Bugetul veniturilor şi cheltuielilor din afara bugetului local cuprinde depozitele speciale pentru construcţii de locuinţe şi fondul de rulment.
	Cheltuielile au fost orientate spre cofinanţarea investiţiilor: introducerea gazelor naturale şi Recalificare urbană „Piaţa Unirii”.
	Deficitul curent înregistrat de 715,68 mii lei este acoperit din soldul iniţial înregistrat la începutul anului de 1.678,12 mii lei, astfel încât la finele anului 2010 se înregistrează un sold final de 962,44 mii lei, care se reportează în  anul 2010 ca excedent.  
	În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63 din 30 iunie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 202/2010, a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru Primăria Municipiului Focşani. 
	3.1.2. Serviciul impozite şi taxe locale a contribuit în mod direct la realizarea veniturilor proprii provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local prin aplicarea tuturor măsurilor de stabilire şi colectare a creanţelor bugetare, prin efectuarea de inspecţii şi controale fiscale, care au condus la stabilirea de sume suplimentare.
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