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1. INTRODUCERE 

 
Anul 2011 a fost un an în care parte din proiectele avute în plan au început să 

confirme. Mulţumesc tuturor colegilor şi colaboratorilor dar şi tuturor cetăţenilor pentru 
participarea activă şi sprijinul pe care l-au acordat administraţiei publice locale, în 
această perioadă, în definirea şi prioritizarea programelor şi proiectelor comunităţii, dar 
şi în implementarea acestora. 

Astfel, un proiect destul de criticat dar care înseamnă mult pentru oraşul nostru, 
RReeccaalliiffiiccaarree  uurrbbaannăă  ppeerriimmeettrruull  iissttoorriicc  PPiiaaţţaa  UUnniirriiii  şşii  GGrrăăddiinnaa  PPuubblliiccăă  FFooccşşaannii, a fost 
finalizat în 2011. Obiecţii au fost destule şi din partea noastră, acest proiect fiind 
gestionat direct de Ministerul Dezvoltării, a pus Municipiul Focşani într-o poziţie dificilă, 
de expectativă. Deşi multe lucrări au prezentat deficienţe, ele nu vor fi recepţionate 
decât după remedierea corespunzătoare, pe cheltuiala constructorului. Cu toate 
acestea, finalizarea sa înseamnă foarte mult pentru comunitatea noastră iar 
entuziasmul şi plăcerea cu care redeschiderea acestei zone a fost primită de populaţie 
ne subliniază încă o dată necesitatea unei atenţii deosebite ce trebuie acordate acestei 
zone, adevărat centru vital al oraşului. 
 

 
 

Un alt proiect important demarat în 2011 se referă la reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare. Proiectul, de dimensiuni 
regionale, este derulat de SC CUP SA şi are o importanţă majoră pentru Focşani pentru 
că va asigura utilităţile necesare sau va îmbunătăţi calitatea acestora pentru un număr 
semnificativ de consumatori.  

Totodata fost demarat proeictul de Reabilitarea a Sistemului de Termoficare al 
Municipiului Focşani. Un proiect major care va rezolva multe din problemele cu care ne 
confruntăm şi la această oră în privinţa asigurării unor servicii de calitate în domeniul 
energiei termioce. 
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Anul 2011 a însemnat şi pregătirea şi realizarea celor din urmă paşi înainte de 
demararea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, Plan ce va însemna implementarea 
a 3 proiecte congruente în zona de Sud a oraşului, incluzând aici şi zona Laminorul dar 
şi Cartierul Mândreşti. Aceste proiecte se referă la refacerea integrală a infrastructurii 
de transport – străzi, trotuare, parcări, staţii de transport în comun, refacerea şi 
extinderea spaţiilor verzi precum şi asigurarea unei siguranţe sporite a cetăţenilor, prin 
implementarea unui sistem de monitorizare video a zonelor sensibile din acest sector.  

In 2011 am continuat un alt proiect important, demarat în 2008 şi care constă în 
reabilitarea infrastructurii rutiere. Au fost astfel realizate reabilitări complete ale străzilor 
şi trotuarelor, create noi parcări, modernizate intersecţii.  

 
Prezentul raport reprezintă  rezultatul unei munci de echipă, a tuturor celor care 

au depus eforturi pentru atingerea obiectivelor stabilite. El este însă şi o prezentare a 
modului de punere în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local, în condiţiile specifice 
determinate de reduceri ale veniturilor la bugetul local concomitent cu sporirea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor autorităţilor publice locale. 

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

 
 

Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 
Primarul Municipiului Focşani 
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2. POLITICA FINANCIARĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 

           OBIECTIV Pentru anul 2011 procesul de elaborare şi execuţie a bugetului 
municipiului Focşani bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere 
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, învăţămăntului 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,  realizării 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.  
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Politica fiscală în anul 2011 a avut  în vedere în primul rând: 
1. Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate; 
2. Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale; 
3. Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi 

serviciilor publice subordonate; 
4. Asigurarea fondurilor pentru protecţia socială. 

Principalele măsuri fiscale pentru anul 2011 au constat  în : 
- Acordarea de scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice 

care au venitul sub salariul minim pe economie; 
- Acordarea unei bonificaţii maxime de 10 % în cazul persoanelor fizice care îşi achită 

integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de 
transport până la 31 martie ; 

- Acordarea unei bonificaţii de 5 % în cazul persoanelor juridice care îşi achită integral 
impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport 
până la 31 martie ; 

- Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anilor precedenţi; 
- Întărirea controlului financiar privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor; 
- Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale prin 

extinderea plătilor electronice ; 
- Atragerea de surse suplimentare de venituri – granturi,  donaţii şi  sponsorizări  şi 

prin promovarea unei politici active de împrumuturi ;  
- Conştientizarea cetăţenilor privind importanţa achitării impozitelor şi taxelor locale 

pentru dezvoltarea comunităţii prin diferite metode – întâlniri zonale, dezbateri 
publice, pliante, informaţii transmise prin mass media; 

- Îmbunătăţirea modului de lucru al funcţionarului public din domeniul fiscal cu 
cetăţenii prin perfecţionarea activităţii  personale;   

Politica bugetară pentru anul 2011 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. 
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             Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în anul 2011 au fost : 

♦ Îmbunătăţirea transparenţei bugetare; 
♦ Îmbunătăţirea managementului cheltuielilor publice;  
♦ Creşterea autonomiei locale prin descentralizarea unor servicii publice şi 

finanţarea acestora din bugetul local. 
 
          În elaborarea bugetului Municipiului Focşani pe anul 2011, primăria a parcurs 
toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 20 
ianuarie 2010 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în prezenţa 
a circa 126 participanţi - cetăţeni, preşedinţi, 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 3 propuneri 
de alocări de fonduri din bugetul local. 
            
          Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani constituit din bugetul local, 
bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii şi bugetul imprumuturilor 
însumează la venituri suma de 175.995,02 mii lei, la cheltuieli suma de 163.352,32 mii 
lei fiind prezentat în cele ce urmează:  
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BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2011    
 

Mii lei 
 

Indicatori 

Bugetul general, 
centralizat 

pe anul 2011 
din care: 

Bugetul local 
Bugetul instituţiilor 

finanţate 
integral/parţial din 

venituri proprii 

Bugetul 
imprumuturilor 

interne 
Transferuri 
ce se scad 

Buget Realizat Buget Executie Buget Executie Buget Executie Buget Executie 

Venituri proprii, din 
care 

7788..444422,,0000  7799..111144,,1166  7788..444422,,0000  7799..111144,,1166  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

- Impozite, taxe  
si alte venituri 

4411..997711,,0000  3399..664444,,0044  4411..997711,,0000  3399..664444,,0044  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

-Cote defalcate 
din impozit 
venit 

3366..116688,,0000  3399..116677,,1155  3366..116688,,0000  3399..116677,,1155  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

-Sume 
 alocate pentru 
echilibrare buget 

330033,,0000  330022,,9977  330033,,0000  330022,,9977  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Donatii 1155..221155,,0000  1155..221144,,6655  1155..221155,,0000  1155..221144,,6655  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Alte venituri proprii 55..552255,,1100  44..888855,,4411  00,,0000 00,,0000 55..552255,,1100  44..888855,,4411  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Sume defalcate din 
TVA 

4499..221144,,0000 4499..004433,,7744  4499..221144,,0000 4499..004433,,7744  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Subvenţii 99..883322,,8800  99..440066,,5533  99..883322,,8800  99..440066,,5533  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Sume primite de la 
UE 

77..224400,,2200  77..118822,,8844  77..224400,,2200  77..118822,,8844  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Transferuri de la 
bugetul local 

00,,0000  00,,0000 00,,0000 00,,0000 77..006633,,5500  66..776666,,7744  00,,0000 00,,0000 77..006633,,5500  66..776666,,7744  

Imprumuturi 1133..000000,,0000  99..991111,,1199  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 1133..000000,,0000  99..991111,,1199  00,,0000 00,,0000 

TOTAL VENITURI 117788..446699,,1100  117744..775588,,5522  115599..994444,,0000  115599..996611,,9922  1122..558888,,6600  1111..665522,,1155  
  

1133..000000,,0000  99..991111,,1199  --77..006633,,5500  --66..776666,,7744  

Autoritati publice 66..334422,,9900  55..994433,,1177  66..334422,,9900  55..994433,,1177  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Servicii publice 
generale 

885588,,9900  666666,,4411  662288,,9900  445588,,9944  665500,,0000  550022,,4477  00,,0000 00,,0000 --442200,,0000  --229955,,0000  

Dobanzi 22..116677,,0000  22..001166,,9900  22..116677,,0000  22..001166,,9900  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Ordine publica 22..885555,,0000  22..664444,,3344  22..555555,,0000  22..333311,,4422  22..661155,,0000  22..446600,,1188  00,,0000 00,,0000 --22..331155,,0000  --22..114477,,2266  

Invatamant 5577..773366,,7733  5566..660033,,1133  5533..558877,,1144  5533..009933,,3333  44..114499,,5599  33..550099,,8800  00,,0000 00,,0000     

Sanatate 22..228811,,9900  22..111188,,7744  22..228811,,9900  22..111188,,7744      00,,0000 00,,0000     

Cultura, 
recreere,religie 

88..224433,,5599  77..990044,,0033  77..771133,,0088  77..448855,,4466  44..331122,,0011  44..220000,,2244  00,,0000 00,,0000 --33..778811,,5500  --33..778811,,6677  

Asistenta sociala şi 
asigurari 

1122..559922,,3322  1111..883300,,9988  1122..227777,,3322  1111..558811,,9966  886622,,0000  779911,,8833  00,,0000 00,,0000 --554477,,0000  --554422,,8811  

Locuinte, servicii şi 
dezvoltare locuinte 

1133..229999,,4400  1122..228800,,5544  1133..229999,,4400  1122..228800,,5544  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Protectia mediului 1188..007733,,0000  1177..773333,,8877  1188..007733,,0000  1177..773333,,8877  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Acţiuni generale 
economice 

55..665555,,0000  55..665533,,9955  55..665555,,0000  55..665533,,9955  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Combustibili şi 
energie 

3344..660055,,3366  2266..009955,,0088  3333..996677,,3366  2255..445577,,0099  00,,0000 00,,0000 663388,,0000  663377,,9999  00,,0000 00,,0000 

Transporturi 1144..999944,,5500  1111..886611,,1188  22..663322,,5500  22..558877,,9988  00,,0000 00,,0000 1122..336622,,0000  99..227733,,2200  00,,0000 00,,0000 

TOTAL CHELTUIELI 117799..770055,,6600  116633..335522,,3322  116611..118800,,5500  114488..774433,,3355  1122..558888,,6600  1111..446644,,5522  1133..000000,,0000  99..991111,,1199  --77..006633,,5500  --66..776666,,7744  

Excedent  an 2011 --11..223366,,5500  1111..440066,,2200  --11..223366,,5500  1111..221188,,5577  00,,0000  118877,,6633  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Excedent an 
precedenţi 

  11..884411,,4444    11..223366,,5500    660044,,9944          

Excedent  total   1133..224477,,6644    1122..445555,,0077    779922,,5577          

  

  
  
BBuuggeettuull  ggeenneerraall,,  ccoonnssoolliiddaatt  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccşşaannii  ss--aa  rreeaalliizzaatt  llaa  vveenniittuurrii  îînn  

pprroocceenntt  ddee  9977,,99  %%,,  iiaarr  llaa  cchheellttuuiieellii  ddee  9900,,99%%  îînnrreeggiissttrrâânndd  îînn  eexxeerrcciittiiuull  bbuuggeettaarr  22001111,,  uunn  
eexxcceeddeenntt  bbuuggeettaarr  ddee  1111..440066,,2200  mmiiii  lleeii,,  llaa  ccaarree  ssee  aaddaauuggăă  şşii  eexxcceeddeennttuull  aanniilloorr  pprreecceeddeennţţii  
îînn  ssuummăă  ddee  11..884411,,4444  mmiiii  lleeii..    
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PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  vveenniitt  îînn  ttoottaall  vveenniittuurrii  
  

9% 6%

5%

4%

28%

48%

Venituri proprii Sume defalcate din TVA Subventii Sume UE Donatii Imprumuturi

  
  

           O sursă importantă de finanţare a bugetului general o reprezinta veniturile proprii 
constituite din impozite, taxe, vărsăminte de la instituţii, alte venituri, cote defalcate din 
impozitul pe venit şi sume defalcate din impozitul pe venit care în total venituri 
reprezintă o pondere de 48 % .  
            Împrumuturile contractate de autoritatea locală în completarea surselor proprii 
reprezinta  6%. 
           Sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate reprezintă 28%, subvenţiile alocate de la bugetul de stat  
5%, transferurile voluntare 9%, iar sumele alocate de Uniunea Europenă 4%.   

O atenţie deosebită am acordat  respectării prevederilor legale privind 
oportunitatea, necesitatea şi legalitatea angajării cheltuielilor, a lichidării, ordonanţării şi 
plăţii efective a acestora precum şi inregistrării corecte în evidenţele contabile a 
cheltuielilor bugetare.  
        în anul 2011 a fost finanţată o largă paletă de acţiuni dintre care:  

- 70.615,01 mii lei (43,3%) serviicii publice: 
o 16 % subvenţie acordată populaţiei pentru diferenţă preţ energie termică şi 

retehnologizarea sistemului de energie termică 26.095,08 mii lei, 
o 10,9 % protecţia mediului 17.733,87 mii lei, 
o 7,5 % locuinţe şi servicii publice 12.280,54 mii lei,  
o 7,3 % transporturi 11.861,18 mii lei,  
o 1,6 % ordine publică 2.644,34 mii lei. 

- 78.456,88 mii lei ( 48%) cheltuielile social -culturale  
o 34,7 % învăţământ 56.603,13 mii lei,  
o 7,2 % asistenţă socială 11.830,98 mii lei,  
o 4,8 % cultură, recreere şi tineret 7.904,03 mii lei,   
o 1,3 % sănătate 2.118,74 mii lei.  

- 14.280,43 mii lei (8,7%) servicii publice generale: 
o 3,6 % autorităţi executive 5.943,17 mii lei  
o 2,7 % serviciul datoriei publice 4.427,20 mii lei,  
o 2,1 % constituirea fondurilor de înlocuire şi întreţinere a mijloacelor fixe 

afenete proiectelor cu finanţare europeană 3.407,59 mii lei; 
o 0,3 % serviciul de evidenţă a persoanelor 502,47 mii lei.  
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PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  cchheellttuuiieellii  îînn  ttoottaall  cchheellttuuiieellii  
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               În calitate de ordonator principal de credite am fost preocupat permanent, prin 
serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei economice, de urmărirea execuţiei bugetare 
şi în principal de modul de realizare a veniturilor proprii care reprezintă principala sursă 
din care se finanţează cheltuielile pentru realizarea obiectivelor municipiului Focşani.  
  

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 

mii lei 
 

Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2011 

Realizări 
2011 

% 

 
I 

 
VENITURI TOTAL din care: 
 

 
159.944,00 

 
159.961,92 

 
100,01 

 
A 

 
Venituri proprii, din care 
 

 
78.442,00 

 
79.114,16 

 
100,9 

A1 VENITURI FISCALE 66.842,00 66.977,48 100,2 
 Impozit pe profit 645,00 644,18  
 Impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare 850,00 829,03  
 Cote defalcate din impozitul pe venit 39.168,00 39.167,15  
 Sume alocate din sotele defalcate din impozitul 

pe venit 
303,00 302,97  

 Impozit şi taxa pe cladiri persoane fizice 4.550,00 4.554,55  
 Impozit şi taxa pe cladiri persoane juridice 10.300,00 10.434,72  
 Impozit şi taxa pe terenuri persoane fizice 775,00 779,21  
 Impozit şi taxa pe terenuri persoane juridice 1.325,00 1.224,44  
 Impozit teren extravilan 215,00 229,00  
 Taxe judiciare de timbru 1.485,00 1.616,22  
 Taxa hoteliera 100,00 131,12  
 Impozit pe spectacole 3,00 3,91  
 Alte taxe pe servicii  specifice 4,00 2,74  
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 Impozit pe mijloace de transport pers. fizice 2.960,00 2.953,78  
 Impozit pe mijloace de transport pers. juridice 2.530,00 2.488,93  
 Taxe şi tarife pentru eliberare licente, autorizatii 1.150,00 1.119,23  
 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 242,00 254,83  
 Alte impozite şi taxe 237,00 241,47  
A2    VENITURI NEFISCALE 10.800,00 11.019,07 102,0 
 Venituri din concesiuni şi inchirieri 6.680,00 6.860,82  
 Venituri din dividende 90,00 90,19  
 Venituri din dobânzi 80,00 66,19  
 Venituri din prestari servicii 270,00 280,91  
 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 

pentru crese 
97,00 90,87  

 Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de 
ajutor social 

80,00 77,97  

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 3,00 3,24  
 Taxe extrajudiciare de timbru 800,00 764,62  
 Venituri din amenzi şi alte sanctiuni 1.630,00 1.633,40  
 Alte amenzi, penalitati şi confiscari 170,00 176,23  
 Alte venituri 900,00 974,63  
A3 VENITURI DIN CAPITAL 800,00 1.117,61 139,7 
 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

institutiilor publice 
10,00 9,86  

 Venituri din vanzare locuinte construite din 
fondurile statului 

70,00 70,44  

 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat 

720,00 1.037,31  

B TRANSFERURI VOLUNTARE 15.215,00 15.214,65 100,0 
 
C 

 
SUME DEFLACATE DIN TVA 
 

 
49.214,00 

 
49.043,74 

 
99,7 

 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
descentralizate 

48.036,00 47.865,74  

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1.178,00 1.178,00  
 
D 

 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 
 

 
9.832,80 

 
9.406,53 

 
95,7 

 Subventii pentru compensarea cresterilor 
neprevazute la energie termica 

4.879,00 4.879,00  

 Subventii pentru finantarea cheltuielilor de 
sănătate 

2.219,00 2.086,28  

 Subventii pentru acordarea de ajutoare pentru 
incalzirea locuintelor cu lemne şi combustibil 
solid 

330,00 61,25  

 Subvenţii pentru retehnologizarea sist de energie 
termică 

700,00 700,00  

 Subvenţii pentru susţinerea proiectelor cu 
finanţare europeană 

345,80 321,00  

 Subvenţii pentru plata obligaţiilor restante către 
operatori de energie termică 

1.359,00 1.359,00  
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E  

 
SUME ALOCATE DE UNIUNEA EUROPEANA 
 

 
7.240,20 

 
7.182,84 

 
99,2 

 Fondul European de Dezvoltare Regională 240,20 182,84  
 Fondul de coeziune 7.000,00 7.000,00  
 
II 

 
CHELTUIELI TOTALE din care: 
 

 
161.180,50 

 
148.743,35 

 
92,3 

3.5  Autorităţi publice 
o autorităţi excutive 

6.342,90 
6.342,90 

5.943,17 
5.943,17 

93,7 

3.5  Alte servicii publice generale 
o fond de rezervă bugetară 
o fond pentru garantarea împrumutului 

extern 
o serviciul public comunitar de evidenţă a 

persoanelor 

628,90 
8,90 
200,00 
420,00 

458,94 
0,00 
163,94 
295,00 
 

72,9 

3.5  Dobânzi 2.167,00 2.016,90 93,0 
3.5  Ordine publică 

o poliţia locală 
o protecţie civilă 

2.555,00 
2.315,00 
240,00 

2.331,42 
2.174,26 
157,16 

91,2 

3.5  Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 
o alte cheltuieli 

53.587,14 
9.424,67 
14.799,84 
28.813,18 
384,45 
165,00 

53.093,33 
9.349,75 
14.718,42 
28.480,80 
379,55 
164,81 

99,1 

3.5  Sănătate 
o servicii de sănătate publică 
o alte cheltuieli în domeniul sănătaţii 

2.281,90 
2.258,90 
23,00 

2.118,74 
2.096,94 
21,80 

92,8 

3.5  Cultură, recreere şi religie  
o instituţii publice de spectacole şi concerte 
o casă de cultură 
o alte servicii culturale 
o sport 
o tineret 
o întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi 
o alte servicii 

7.713,08 
1.645,58 
35,40 
60,00 
1.800,52 
20,00 
2.407,28 
1.444,30 

7.485,46 
1.621,53 
332,61 
53,57 
1.800,52 
16,82 
2.218,97 
1.441,43 

97,0 

3.5  Asigurări şi asistenţă socială 
o asistenţă acordată persoanelor în vârstă 
o asistenţă socială în caz de invaliditate 
o creşe 
o ajutor social 
o cantine de ajutor social 
o alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi 

asistentei sociale 

12.277,32 
2.170,72 
6.753,00 
755,68 
399,30 
1.193,10 
1.005,52 

11.581,96 
2.036.44 
6.562,07 
726,99 
118,59 
1.185,04 
952,83 
 

94,3 

3.5  Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 
o locuinţe 
o iluminat public 
o alimentare gaze naturale 
o alte servicii 

13.299,40 
1.515,32 
5.263,20 
218,00 
6.302,88 

12.280,53 
1.165,37 
5.209,53 
0,00 
5.905,64 

92,3 
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3.5  Protecţia mediului 
o salubritate 
o canalizare 

18.073,00 
2.707,00 
15.366,00 

17.733,87 
2.402,17 
15.331,70 

98,1 

3.5  Acţiuni generale economce 5.655,00 5.653,95 100,0 
3.5  Combustibil şi energie 

o energie termică 
33.967,36 
33.967,36 

25.457,09 
25.457,09 

74,9 

3.5  Transporturi 
o străzi 

2.632,50 
2.632,50 

2.587,98 
2.587,98 

98,3 

3.5  Excedent /Deficit ( + /-) -1.236,50 11.218,57  
     
              Veniturile bugetului local al municipiului Focşani pe cele 12 luni ale anului 2011  
s-au realizat în procent de 100,01 % faţă de prevederile anuale, din care veniturile 
proprii, constând din impozite şi taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit în 
procent de 100,9%, sumele defalcate din TVA 99,7 %, subventiile în procent de 95,7 %, 
sumele alocate de UE de 99,2%.   În ceea ce priveşte ponderea categoriilor de venit în 
bugetul local, veniturile proprii reprezintă un procent de 49 %, sumele defalcate din TVA 
alocate de la bugetul de stat 31 %,  subvenţiile alocate de la bugetul de stat 6%, 
transferuri voluntare 10 % şi sumele alocate de UE 4%. 
Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor 
 

4%
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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 – 2011 
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În perioada 2004 – 2011, se poate observa din diagramă că veniturile proprii au 

înregistrat un trend crescător urmare a intensificării acţiunilor de încasare şi recuperare 
a debitelor. 

Impozitele şi taxele locale, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit şi 
sumele defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetului local, în 
anul 2011 faţă de prevederile bugetare anuale au fost realizate în procent de 101,73% 
(39.644 mii lei faţă de 38.971mii lei)  

În ceea ce privesc cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe 
destinaţii ţinănd 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 2011 au inregistrat un procent de realizare de 
92,3% fiind orientate pe achitarea utilităţilor către principalii furnizori de energie termică, 
electrică, apă canal şi subvenţii diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, 
asigurarea serviciilor social culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului, 
asigurarea condiţiilor de funcţionare  normală a instituţiilor din subordinea Consiliului 
Local. 
 
Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli 
şi ponderea în total buget 
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ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 74.279,49 mii lei 
 
             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, religie şi tineret. Această 
categorie de cheltuieli reprezintă 
 50 % din totalul bugetului local şi a fost realizat în procent de 97,9 % faţă de 
prevederile bugetare. 
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Învăţământ  -  53.093,33 mii lei 
 
  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:  

• 43.426,76 mii lei -  salarii; 
• 8.590,92 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); 

• 321,31 mii lei – competiţii sportive - Liceul  cu program sportiv, gratuitate pe 
transportul urban de călători; 

• 124,94 mii lei  - burse acordate elevilor; 
• 633,12 mii lei - investiţii  ; 
• -3,72 mii lei plăţi recuperate din anii anteriori. 

 
Sănătate – 2.118,74 mii lei 
   
            Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de 
calatori pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzii Sangvină în sumă de 21,80 
mii lei şi cheltuielile aferente centrelor medicale şcolare precum şi a mediatorilor în 
sumă de 2.096,94 mii lei, din care 2.039,04 mii lei salarii şi 55,90 mii lei medicamente şi 
materiale sanitare.  
 
 
Cultură, recreere şi religie – 7.485,46 mii lei 
 

o 1.954,14 mii lei  - 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: 
Teatrul Municipal, Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, 
Formaţia Corală Traditională ”Pastorala” ,  
 

o 1.800,52 mii lei - Transferuri către Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007;  
 

o 53,57 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 şi SC CUP SA ; 
 

o 1061 mii lei – acordarea unui sprijin financiar pentru catedrala Cuvioasa Parascheva; 
 

o 16,82 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani 
;  
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi - 2011 17 

o 380,43 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din 
viata comunităţii, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi 
persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv;  
 

o 2.218,97 mii lei - Întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, 
cimitire, efectuată prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice;  
 
 
Asigurări şi asistenţă socială  – 11.581,96 mii lei 
              
 
  De la acest capitol se finanţează activitatea a două creşe, Serviciului Public de 
Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, alte acţiuni de asistenţă socială. 
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  Ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile reprezentând drepturile acordate 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi ai acestora din urmă ( 57% din 
totalul cheltuielilor de asistenţă socială), concretizate în salarii aferente insoţitorilor, 
indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap şi acordarea de gratuităţi pe transportul 
urban de călători. La nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt încadraţi 
450 însoţitori ai persoanelor cu handicap şi se acordă 200 de indemnizaţii persoanelor 
cu handicap care au dreptul la însoţitori. 

Persoanele în vârstă beneficiază de gratuitate pe transportul urban de călători şi 
de condiţii optime în Căminul pentru persoane în vârstă, cheltuielile alocate acestora 
reprezentând 18 % din totalul cheltuielilor de asistenţă socială. 

Deasemenea, la Cantina de Ajutor Social sunt asigurate condiţii de pregătire a 
hranei pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici, iar Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială acordă ajutorul minim garantat persoanelor vulnerabile, sprijină 
financiar funcţionarea adăpostului de noapte pentru oamenii străzii. 
 
SERVICII PUBLICE  – 70.036,66 mii lei 
 
           În cadrul acestui capitol se finanţează cheltuieli de personal, materiale şi investiţii 
pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării în condiţii optime a serviciile 
descentralizate ale municipiului din care:  
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• Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice - 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, dezăpezire,etc; 

 
• Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – având ca obiect activitatea de 

protecţie civilă, rezolvarea situaţiilor de urgenţă din muncipiu; 
 

• Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – având ca obiect 
înregistrarea naşterilor, deceselor, căsătoriilor persoanelor; 

 
• Poliţia Locală – având ca obiect asigurarea ordinii publice; 

 
• Autoritatea publică  care cuprinde autoritatea executivă şi autoritatea 

deliberativă pusă în slujba cetăţenilor, a comunităţii cu rolul de asigura buna 
funcţionare a serviciilor la nivelul municipiului în condiţii legale şi de eficienţă ;  

 
 SC Enet SA Focşani care asigură furnizarea şi distribuţia apei calde şi a 

încălzirii locuinţelor în sistem centralizat ;  
 

 SC CUP SA Focşani care asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea;  
 

 SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani care asigură colectarea şi transportul 
gunoiului menajer ; 

 
 SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani care asigură transportul urban de 

călători  
 

 SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA care asigură desfăşurarea 
unui comerţ civilizat şi de calitate în pieţe , târguri şi oboare ; 

 
             Principalele activităţi care se finanţează de la această categorie de cheltuieli 
sunt: 
 Ordine publică  -  2.331,42 mii eli 
 Locuinţe – 1.165,37 mii lei 
 Iluminat public – 5.209,53 mii lei 
 Salubritate – 2.402,17 mii lei 
 Canalizare – 15.331,70 mii lei 
 Energie termică – 25.457,09 mii lei 
 Reparaţii străzi – 2.587,98 mii lei  
 Alte servicii publice – 15.551,14 mii lei din care: 

o Autorităţi publice  - 5.943,17 mii lei 
o Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor – 295 mii lei 
o Constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere mijloace fixe aferente 

proiectelor cu finanţare europeană – 3.407,59 mii lei 
o Servicii publice de mecanizare, ecarisaj, toaletare copaci etc. – 5.905,64 mii 

lei 
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SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 4.427,20 mii lei 
♦ 163,94 mii lei pentru constituirea „Fondului privind garantarea rambursării 

ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plătii comisioanelor, 
taxelor şi a altor speze aferente acestuia”, într-un cuantum de 10 % din 
echivalentul în lei a obligaţiilor anuale ale Companiei de Utilitati Publice 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 2013. 

♦ 644,38 mii lei - alimentarea contului de rezervă a Companiei de Utilităţi Publice  
cu echivalentul impozitului pe profit pe care societatea are obligaţia să le vireze la 
bugetul local în vederea asigurării surselor de rambursare a împrumutului BERD 
contractat de către aceasta; 

♦ 3.618,88 mii lei dobânzi şi rambursări împrumuturi ( obligaţiuni municipale în 
valoare de 28.000.000 lei şi împrumut contractat de la UNICREDIT ŢIRIAC în 
valoare de 24.500.000 lei pentru refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul 
Focşani). 

 
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL INSTITUTIILOR FINANTATE 

INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 
1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 

mii lei 
Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2011 

Realizări 
2011 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 12.588,60 11.652,15 92,6 
A Venituri proprii 5.525,10 4.885,41 88,4 
B Subvenţii de la bugetul local 7.063,50 6.766,74 95,8 
II CHELTUIELI TOTALE din care: 12.588,60 11.464,52 91,1 
1. Servicii publice generale 

o Serviciul public comunitar de 
evidenta a persoanelor 

650,00 
650,00 

502,47 
502,47 

77,3 

2. Ordine publică 
o Poliţia locala 

2.615,00 
2.615,00 

2.460,18 
2.460,18 

94,1 
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3. Invatamant 
o prescolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

4.149,59 
1.696,04 
245,09 
1.991,46 
217,00 

3.509,80 
1.608,44 
149,94 
1.565,47 
185,95 

84,6 

4. Cultură, recreere şi religie  
o Institutii publice de spectacole şi 

concerte 
o Case de cultura 
o Servicii recreative şi sportive 

4.312,01 
2.060,08 
 
431,10 
1.820,83 

4.200,24 
1.975,30 
 
406,70 
1.818,24 

86,10 

 Asigurări şi asistenţă socială 
o Asistenţă socială acordată 

persoanelor în vârstă 

862,00 
862,00 

791,83 
791,83 
 

 

   187,63  
 
            La nivelul municipiului Focşani  un număr de 8 instituţii  se finanţează parţial din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local:  
o Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; 
o Poliţia Locală ; 
o Teatrul Municipal; 
o Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei”; 
o Formaţia Corală Tradiţională „ Pastorala”; 
o Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia”; 
o Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007; 
o Căminul pentru Persoane în Vârstă. 

Ponderea veniturilor proprii în execuţia acestor instituţii este de 14,9% din total 
venituri, care însumează 1.187,98 mii lei iar a subvenţiei alocate de la bugetul local este 
de 85,1%. În ceea ce priveşte realizarea veniturilor proprii faţă de prevederile bugetare 
acestea înregistrează un procent de 86,4%.    

 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 2011 s-au incasat venituri în sumă de 3.697,43 mii lei,  
ponderea cea mai mare constituind-o contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi 
cantine. Cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor personalului care prestează 
ore pentru activitatea autofinanţată ex Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”, Şcoala 
postliceală sanitară,  plata utilităţilor, reparaţiilor şi hranei pentru copiii preşcolari şi 
elevi. La începutul anului se inregistra un sold iniţial de 604,94 mii lei iar la finele anului 
2011 un sold de 792,57 mii lei care se reportează în anul 2012. 
 
DETALIEREA  BUGETULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI  

invatamant
31%

ordine publica
21%

servicii publice
4%

asistenta sociala
7%

cultura
37%
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 BUGETUL IMPRUMUTURILOR  INTERNE 
1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 

mii lei 
Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2011 

Realizări 
2011 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 13.000,00 9.911,19 76,2 
 TRAGERI IMPRUMUT 13.000,00 9.911,19  
II CHELTUIELI TOTALE din care: 13.000,00 9.911,19 76,2 
 Combustibili şi energie 

o Energie termică 
638,00 
638,00 

637.99 
637,99 

 

 Transporturi  
o Strazi 

12.362,00 
12.362,00 

9.273,20 
9.273,20 

 

 
         Din împrumutul contractat de la UNICREDIT ŢIRIAC în sumă totală de 
24.500.000 lei pentru refacerea infrastructurii stradale, din care pentru anul 2011 au fost 
autorizate trageri de 13.000.000 lei a fost utilizată suma de 9.911,19 mii lei, conform 
hotărârii consiliului local şi a contractelor încheiate, acestea realizându-se în procent de 
76,2%. 
 

PROGRAMUL INVESTIŢIONAL -  37.923,65 mii lei (23,22 % din totalul 
cheltuielilor bugetului general centralizat  al Municipiului Focşani pe anul 2011) 
 
 15.331,70 mii lei reabilitare şi extindere reţele canalizare şi staţie epurare din 

care 117,05 mii lei  contribuţie locală la proiectul finanţat din fonduri europene  
 
 9.384,60 mii lei refacere infrastructură străzi 

 
 3.046,40 mii lei recalificare urbană Piaţa Unirii din care 2.753,08 mii lei 

cofinanţare locală aferent proiectului cu finanţare PHARE 
 
 2.109,18 mii lei modernizarea reţelelor termice şi punctelor termice din care 

744,37 mii lei finanţare europeană 
 
 897,86 mii lei reabilitare Cămin bătrâni şi refacere încălzire creşa 7 şi sediu 

serviciului de asistenţă socială  
 
 699,81 mii lei achiziţie 6 garsoniere bloc Moonen, racordare gaze interioare 12 

apartamente Bloc Cpt Creţu Florin, reţele exterioare cartier ANL Brăilei 
 
 690,47 mii lei proiecte aferente Şcolii 9, Şcolii 1, Colegiului Naţional Unirea, 

proiecte cu finanţare europeană, Grădiniţa nouă din str. Fraternităţii, reparaţii 
capitale Şcoala 7, extindere Şcoala 10, sală multifuncţională Colegiul Tehnic 
Auto,  sisteme de alarmă Grădiniţa 23, Liceul de artă Gh Tăttărescu, hidranţi 
Şcoala 8 şi Şcoala10 etc.;  

 
 866,82 mii lei dotări (locuri de joacă, utilaje de măturat, utilaje de tuns iarbă, 

autoutilitară, instalaţie fântână arteziană, platformă auto, buldoexcavator, maşină 
curăţat stradă etc) 
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 96,81 mii lei studii fezabilitate introducere gaze naturale blocuri locuinţe Aleea 
Parc, Moonen, Pinului, studiu amenajare locuri de joacă, extindere Cimitir Nordic, 
amenjarea Cimitir Sudic, studii topo şi geo 

 
 4.800 mii lei majorare capital social la SC ENET SA Focşani 

 
 

canalizare
39%

strazi
25%

locuinte
2%

energie termic a
6%

asistenta sociala
2%

gradini publice
8%

invatamant
2%

dotari si studii
3%

majorare capital 
social
13%

 
 

3. POLITICA ECONOMICĂ 
 

OBIECTIV: Crearea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului privat, prin îmbunătăţirea 
infrastructurii de sprijin a afacerilor şi promovarea unei culturi antreprenoriale în 
municipiul Focşani, promovarea oportunităţilor pentru mediul de afaceri şi a ofertelor 
pentru potenţialii investitori. 
 

SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE 

 Oferirea posibilităţii desfăşurării unei activităţi comerciale competitive din punct 
de vedere calitativ, dezvoltarea serviciilor de piaţă cu respectarea principiilor liberei 
concurenţe, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale 
consumatorilor sunt preocupările constante ale administraţiei locale, în domeniul 
comerţului. Materializarea acestora se face prin cele două pârghii aflate la îndemână şi 
anume Compartimentul autorizare agenţi economici şi S.C. Administraţia Pieţelor 
Focşani S.A. 

 Astfel, Compartimentul autorizare agenţi economici prin acţiunile întreprinse 
în anul 2011 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  1413 autorizaţii din care:  
 

• 1142 autorizaţii de funcţionare a agenţilor economici cu activităţi comerciale 
cu amănuntul/cu ridicata, alimentaţie publică şi prestări servicii, în baza 
H.C.L. nr. 304/2005, aceste taxe însumând 299919 lei;  
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• 87 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - tonete, rulote, mese, chioscuri 

mobile, în baza H.C.L. nr. 304/2005, aceste taxe însumând 46588 lei, 
reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; 

 
• 57 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - comercializare pepeni, în baza 

H.C.L nr. 304/2005, aceste taxe însumând 7890 lei, reprezentând utilizarea 
temporară a locurilor publice;  

 
• 49 autorizaţii de funcţionare pentru 17 terase sezoniere amplasate pe 

domeniul public, care au primit avizul Consiliului Local prin H.C.L. nr. 
142/26.05.2009 şi HCL nr. 182/28.07.2009 privind avizarea funcţionării 
teraselor sezoniere, aceste taxe însumând 98507 lei, reprezentând utilizarea 
temporară a locurilor publice; 

 
• 44 autorizaţii în vederea desfăşurării de activităţi comerciale  sezoniere cu 

ocazia diverselor evenimente organizate la nivelul municipiului (1 Martie, 8 
Martie, Sărbătorile de Paşte, etc.), aceste taxe însumând 5589 lei, 
reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; 

 
• 34 acorduri de principiu pentru organizarea de campanii promoţionale, 

informare (activităţi educaţionale, culturale), distribuirea de materiale de 
promovare, amplasarea unor magazine mobile pe domeniul public, activităţi 
de colectare deşeuri reciclabile, etc., aceste taxe însumând 1700 lei. 

 
O altă preocupare a constat în coordonarea şi administrarea activităţii în 

domeniul transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi 
 

             Compartimentul de transport public local în anul 2011 a urmărit modul în 
care sunt respectate prevederile legale privind efectuarea transportului în comun, a 
transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi, autorizarea serviciilor de 
transport mărfuri pe raza Municipiului Focşani şi înregistrarea vehiculelor care nu 
se supun înmatriculării. 
 
               Activitatea de transport în comun în 2011 
 
              Au fost asigurate condiţii decente de transport urban de călători pe cele 9 
trasee aprobate prin hotărâre a consiliului local, o preocupare deosebită acordându-se 
modernizării parcului de maşini, sprijinirii persoanelor cu venituri mici, a pensionarilor şi 
elevilor de a circula gratuit pe mijloacele de transport aparţinând SC Transport Public 
SA Focşani. 
 
Călători transportaţi din care: călători 5.045.386 
- pe bază de abonamente călători 2.727.087 
- pe bază de bilete călători 2.318.299 
Kilometri parcurşi în exploatare km 1.513.707 
Ore în circulaţie Ore 98.800 
Parc inventar din care: Numar 35  
- autobuze Buc -  
- midibuze Buc 19 
- microbuze buc 16  
Număr trasee Numar 9 
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Lungimea traseelor (dus – întors) km 138 
Număr angajaţi Persoane 113 
Realizarea de investiţii din care: lei 302.374 
- din surse proprii (achizitionat 3 midibuze)  lei 302.374 

 
            Activitatea de transport persoane în regim de taxi în 2011 
 
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorii au derulat 
acţiuni de  atribuire, preschimbare, prelungire, modificare, suspendare şi anulare a 
autorizaţiilor în vederea desfăşurării serviciului de transport persoane în regim de taxi, 
au monitorizat activitatea transportatorilor şi au efectuat controale pe teren vizând 
modul de desfăşurare a activităţii de taximetrie potrivit normelor legale. 

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

Număr       401 

Număr autorizaţii taxi active în anul 2011 din care: Număr       398 
- taximetristi independenti(P.F.A. – I.I.) Număr       178 
- operatori S.C. Număr       220 

Număr autorizaţii taxi eliberate în 2011 conform procedurii de 
atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile 

Număr         17 

Număr autorizaţii taxi modificate în 2011 Număr          41 
Număr autorizaţii taxi suspendate în 2011 Număr            - 
Număr autorizaţii taxi anulate în 2011 Număr            3 
Număr autorizaţii taxi prelungite în 2011 Număr          20 
Număr controale Număr          22 
Suma încasată în 2011, din care:  lei 104.300 

- taxa de utilizare  a domeniului public lei   92.600 
- taxa de atribuire şi de modificare a      autorizaţiilor taxi lei     8.700 
-taxa de prelungire a autorizatiilor taxi lei 3.000 

           
                Autorizarea serviciilor transport mărfuri în 2011 
 
                Avănd în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorii din cadrul 
compartimentului au acordat autorizaţii transportatorilor Societăţi comerciale (SC), 
Persoane Fizice Autorizate  (PFA) şi Întreprinderi individuale (I.I ) în vederea 
desfăşurării serviciului de transport mărfuri potrivit normelor legale. 

Număr autorizaţii de transport/copii conforme aprobate prin H.C.L. 
nr. 61/218/2008 din care: 

Număr nelimitat 

Număr autorizaţii/copii conforme active în anul 2011 din care: Număr     4 
- transportatori P.F.A. Număr     3 
- operatori de transport S.C. Număr     - 

           - transportatori I.I. Număr     1 
Număr autorizaţii de transport/copii conforme eliberate în 2011 Număr     4 
Număr autorizaţii taxi modificate în 2011 Număr      - 
Număr autorizaţii taxi suspendate în 2011 Număr      - 
Număr autorizaţii taxi anulate în 2011 Număr      - 
Număr autorizatii taxi preschimbate în 2011 Număr      - 
Număr autorizaţii taxi prelungite în 2011 Număr      - 
Suma încasată din taxa de acordare a autorizaţiilor de 
transport/copii conforme 

  lei 600 
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            Potrivit prevederilor Legii  nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, a  art. 22, lit.a) şi a art.25, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 56 din 24 ianuarie 2007 inspectorii au derulat acţiuni de 
înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind eliberate 41 certificate de 
înregistrare a vehiculelor, 12 certificate de înregistrare radiate şi s-a încasat suma de 
1760 lei reprezentând taxă înregistrare şi contravaloarea plăcuţelor cu numerele de 
înregistrare.             
            Pentru anul 2012, 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. 
 

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 
 

Prin S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A, serviciu public aflat în subordinea 
Consiliului Local, s-a urmărit 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 5 sectoare distincte şi anume:  

- Piaţa Moldovei (Piaţa Boxe şi Piaţa Agroalimentară) – piaţă de tip mixt; 
- Piaţa Cartier SUD Focşani  - piaţă de tip mixt ; 
- Piaţa Obor – piaţă tip târg ; 
- Piaţa Cartier BAHNE Focşani – piaţă de tip mixt ; 

     -     Piaţa Cartier GARĂ Focşani – piaţă de tip mixt.  
Societatea a fost înfiinţată în data de 27.09.2010 având ca obiect de activitate, 

administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. 
           Funcţionează în baza prevederilor Legii nr.31/1990 – republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare privind societăţile comerciale. 
          Capitalul social subscris al societăţii este de 90000 lei, din care aport în numerar 
10000 lei şi aport în natură 80000 lei. 
           Acţionarii societăţii sunt: Municipiul Focşani prin Consiliul Local al Municipiului 
Focşani şi S.C.Transport Public S.A.Focşani. 
          S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A. administrează patrimoniul public şi privat 
aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Focşani, în baza contractului 
de delegare de gestiune. 
          Activitatea principală a societăţii constă în închirierea spaţiilor special amenajate, 
dotate corespunzător, în locaţiile menţionate mai sus, pentru desfăşurarea permanentă 
sau sezonieră a comerţului cu produse agroalimentare de către producători/comercianţi 
autorizaţi conform prevederilor legale, mai puţin Piaţa Obor, în care spaţiile sunt 
destinate comerţului cu produse industriale, autovehicule rulate şi mărfuri second hand. 
        Societatea a încheiat exerciţiul financiar 2011, cu profit net în sumă de 102.876 
lei, înregistrând următoarele : 

- Cifra de afaceri netă                    =   4.478.033 lei; 
- Venituri din exploatare                 =   4.501.076 lei; 
- Cheltuieli de exploatare              =   4.379.877 lei; 
- Profit din exploatare                    =     121.199  lei; 
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- Venituri financiare                       =         1.272  lei; 
- Cheltuieli financiare                     =                0  lei; 
- Profit financiar                             =         1.272  lei; 
- Profit brut                                    =     122.471  lei; 
- Impozit profit                              =       19.595  lei; 
- Profit net                                     =      102.876 lei.  

Veniturile şi cheltuielile au fost structurate în contul de profit şi pierderi,  
respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în 
respectiva perioadă de timp. 

Numărul de salariaţi la finele anului 2011 era de 96 de persoane. 
Numărul mediu de salariaţi la 31 decembrie 2011 era de 94 de persoane. 
În structură numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel : 
 
           INDICATOR                   2011 
               TESA                    12 
      Muncitori calificaţi                    29 
      Muncitori necalificaţi                    53 

 
       Referitor la investiţii, societatea a respectat planul de investiţii şi achiziţii de 
mijloace fixe aprobat de C.A. şi A.G.A. 
 
      Principalele obiective realizate : 

1. Piaţa Moldovei 
a) Piaţa Boxe  

- Achiziţionarea a 15 vitrine frigorifice la boxele de carne pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a comerţului ; 
- Reabilitare boxe carne cu tâmplărie termopan ; 
- Achiziţionarea unui modul tip termopan pentru desfacerea sezonieră a cărnii de oaie  
- Achiziţionarea unui sistem video cu camere exterioare, pentru monitorizarea activităţii 
în zona boxe carne ; 
         b) Piaţa Agroalimentară 
- construirea a cinci copertine pe căile laterale de acces; 
- achiziţionarea a patru perne de aer pentru sectorul lactate ) s-au înlocuit cele existente 
care au un consum mare de energie). 
- înlocuirea aparatelor de aer condiţionat existente la sectorul lactate, având în vedere 
că repararea lor este costisitoare, componentele fiind suprasolicitate şi îmbătrânite. 
- s-au construit porţi la toate căile de acces din piaţă ; 
- s-au achiziţionat un număr de 86 copertine pentru exterior; 
- s-a amenajat reţeaua de canalizare în sectorul Parcare Nord. 
     2. Piaţa Obor 
- a fost amenajat platoul de maşini din Piaţa Obor  cu pavele şi borduri; 
- modernizare cabină acces auto ; 
- achiziţionarea unei bariere acces auto; 
- proiect şi investiţie în curs ( construirea unui WC public în Piaţa Obor, cu toate dotările 
şi corespunzător cerinţelor actuale). 
      În anul 2012, societatea nu intenţionează şi nu există actualmente motive care 
să determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia. 
      Suprafaţa destinată efectuării actelor de servicii este contractată în cea mai mare 
parte, nu sunt litigii comerciale sau de altă natură care să afecteze continuitatea 
activităţii, sunt asigurate resursele de finanţare, capitalul de lucrări şi forţa de muncă 
necesare desfăşurării unei activităţi eficiente în continuare. 
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4. DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI SERVICII PENTRU CETĂŢENI 
 

OBIECTIV: Asigurarea celor mai bune condiţii pentru dezvoltare locală, prin 
îmbunătăţirea serviciilor publice, a utilităţilor şi a infrastructurii în general. 

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

 
Învăţământ 

 
1. În anul 2011, s-au alocat unităţilor de învătământ pentru continuarea lucrărilor de 

reparaţii capitale şi investiţii şi pentru achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii, 
fonduri de la bugetul local, după cum urmează   : 
 

Unitate de învăţământ Denumirea obiectivului de investiţii 
Fonduri 

alocate din 
bugetul local 

Mii lei 
Şcoala nr.10 “Duiliu 
Zamfirescu”,Mun Focşani 

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

           54,0 

Şcoala cu clasele  I-VIII 
„Ştefan cel Mare”din 
Mun.Focşani 

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

          165,0 

Şcoala nr.7, Mun Focşani Reparaţii capitale sediu             89,0  
Gradiniţa cu program 
prelungit nr.7,Mun. Focşani 

Reparaţii capitale sediu           110,0  

 „Colegiul Naţional UNIREA” 
din Mun. Focşani 

Reabilitare ,modernizare şi dotari 
„Colegiul Naţional UNIREA” 

           80,0 

Colegiul Tehnic Auto „Traian 
Vuia” din Mun. Focşani 

Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”Sala 
de sport multifuncţională  

           25,0 

Unitate de învăţământ 
preşcolar spre înfiinţare –
Gradiniţa str. Fraternităţii 
nr.11 

Construire Grădiniţă cu program 
prelungit cu 6 grupe din str. 
Fraternităţii, nr.11 

             5,0 

Şcoala cu clasele I-
VIII,nr.1”Nicolae Iorga” 

Cheltuieli de proiectare             13,0 

Şcoala cu clasele I-VIII 
„Alexandru Vlahuţă” 

Dotari hidranţi             10,0 

Şcoala nr.10 “Duiliu 
Zamfirescu”,Mun Focşani 

Dotari hidranţi             20,0 

Liceul de artă 
„Ghe.Tatarescu”,Focşani 

Achiziţie şi montare sistem de alarmă               3,5 

Gradiniţa nr.23,Focşani Achiziţie şi montare sistem de alarmă               5,0 
Şcoala cu clasele  I-VIII 
„Ştefan cel Mare”din 
Mun.Focşani 

Achiziţie şi montare instalaţie control 
acces cu cititoare 

              7,5 
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2.  Unele instituţii de învăţământ au fost finanţate parţial din bugetul local , după 
cum urmează: 
 

Unitate de învăţământ Denumirea obiectivului de investiţii 

Fonduri 
alocate parţial 

din bugetul 
local 
Mii lei 

Şcoala nr.7 din 
Mun.Focşani 

Reparaţii capitale sediu 20,0 

Colegiul Tehnic Auto 
„Traian Vuia” din Mun. 
Focşani 

Achiziţie autoturism 55,0 

 
   3. În anul  2011, a fost semnat contractul de cofinanţare pentru realizarea 
obiectivului cu fonduri structurale prin Axa 3,4 « Reabilitare, modernizare şi dotari –
Scoala  Stefan cel Mare « cu o valoare a investitiei de 16.364,5 mii lei şi o perioada de 
realizare a obiectivului de 24 luni. 

 

 
 
  4. Menţionăm faptul că documentaţia tehnică întocmită pentru realizarea cu 
fonduri structurale pe Axa 3,4 POR denumită “Reabilitare, modernizare şi dotări 
Colegiul Naţional UNIREA” din Municipiul Focşani a trecut de etapa de verificare a 
documentaţiei  proiect tehnic şi se asteaptă în anul 2012 vizita în teren din partea ADR 
Brăila şi  semnarea contractului de cofinanţare. 
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Infrastructura rutieră 
 

1. În anul 2011, Primăria Municipiului Focşani a contractat un credit intern în 
sumă de 24.500,0 mii lei care a fost eşalonat pe o perioadă de 3 ani(2011-2013) 

 Astfel, pentru anul 2011, din creditul contractat, s-a aprobat în Consiliul Local suma 
de 13.000 ,0 mii lei , detaliată după cum urmează: 

- 638,0 mii lei , pentru continuarea lucrărilor privind modernizarea şi reabilitarea 
reţelei de energie termică în Municipiul Focşani-lucrări aferente reţelelor termice PT 16, 
49 şi 12; 

- 12.362,0 mii lei pentru continuarea lucrărilor privind refacerea şi modernizarea  
infrastructurii străzilor în mun. Focşani,  executându-se lucrări pe următoarele străzi: 

- Complex  Bahne - lucrări executate în valoare de 27,0 mii lei; 
- Bulevardul Unirii -Bucureşti – lucrări executate în valoare de 4.715,0 mii lei; 
- B-dul Cuza Voda –Bucegi - lucrări executate pe strada Bucegi în valoare de 

843,0 mii lei; 
- B-dul Independenţei - lucrări executate în valoare de 731,0 mii lei; 
- Amenajarea intersecţiei de sens giratoriu B-dul Independenţei cu str. 

Mărăşeşti- s-au executat lucrări în valoare de 436,0 mii lei ; 
- Amenajarea intersecţiei de sens giratoriu B-dul Independenţei cu str. 

Republicii- s-au executat lucrări în valoare de 661,0 mii lei ; 
- Refacere infrastructură străzi Simion Bărnuţiu, M.Kogălniceanu şi Dimitrie 

Cantemir- s-au executat lucrări în valoare de 1.303,0 mii lei; 
- Refacere infrastructură strada Moldova  - s-au executat lucrări în valoare de 

561,0 mii lei; 
 

 
 
         2. Pentru soluţionarea problemelor de creare/modernizare spaţii verzi(grădini 
publice, parcuri, mobilier urban) în zona de Sud – Est a municipiului Focşani, la sfarşitul 
anului 2011 s-au semnat contractele de cofinanţare cu ADR Brăila  din cadrul Axei 
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prioritare 1 din POR pentru realizarea cu fonduri structurale a următoarelor obiective de 
investiţii: 
• Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona de acţiune sud-
est a municipiului Focşani - valoare eligibilă proiect 41.965,0 mii lei; 
• Modernizare şi reabilitare spaţii verzi în zona de sud-est a municipiului Focşani - 
valoare eligibilă proiect 12.620,0 mii lei ; 
●   Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
municipiul Focşani -  valoare eligibilă proiect 3.499,0 mii lei. 
        Menţionăm faptul că în anul 2012, se va face achiziţia de lucrări pe fiecare 
obiectiv în parte. 
 

 
 

Amenajări 
 
   1. În anul 2011, s-au finalizat lucrările obiectivului de investiţii „Recalificare 

urbană perimetru istoric Piaţa  Unirii şi Grădina Publică, Focşani”, obiectiv care s-a  
realizat prin programul  „PHARE 2004-2006  Coeziune  Economică şi Socială – Proiecte 
Mari de Infrastructură Regională  cu următoarele cofinanţări: 

- 63,16%  fonduri PHARE; 
- 21,06%  Fondul Naţional; 
- 15,78%  Bugetul local. 

         Valoarea finală de execuţie la obiectivul de investiţii menţionat este de 
7.884.641,50 Euro detaliată după cum urmează: 

• 4.979.939,50 Euro – fonduri PHARE; 
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• 1.660.505,48 Euro – fonduri de la bugetul de stat; 
• 1.244.196,43 Euro – fonduri din bugetul local 

 

 
 
           Având în vedere faptul că pe parcursul execuţiei lucrărilor din cadrul acestui 
obiectiv au apărut lucrări suplimentare care nu au fost prinse în documentaţia iniţială, s-
au alocat din bugetul local în perioada 2009-2011,  fonduri în valoare de 1.300,00 mii 
lei din care în anul 2011 s-au executat lucrări în suma de 172,00 mii lei. 
          Cheltuielile neeligibile în perioada menţionată au constat în execuţia următoarelor 
lucrări: 
- Lucrări suplimentare  de amenajare infrastructură drum ptr trasee reţele electrice; 
- Lucrări suplimentare  de amenajare infrastructură de comunicaţii – fibră optică; 
- Detalii şi coordonare tehnică proiect Recalificare Urbană Piaţa Unirii" ; 
- Deviere reţele electrice subterane în zona Hotelului Unirea şi reţele gaze din grădina 
publică ; 
- Restaurare Monument Obelisc Piaţa Unirii; 
- Branşament termic şi contorizare Cinematograf ; 
           Obiectivul de investiţii „Recalificare urbană perimetru istoric Piaţa  Unirii şi 
Gradina Publică, Focşani” s-a recepţionat la sfarşitul lunii septembrie 2011. 
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         2. Pentru finalizarea obiectivului de investiţii “Cămin pentru persoane vârstnice 
Finalizare Corp 3 şi 5 “realizat cu fonduri structurale, a fost alocată din bugetul local 
suma de 574,00 mii lei. 
 

      
  

3. Pentru continuarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “ Reabilitare 
termică şi refacere acoperiş Corp 4 Cămin pentru persoane vârstnice “ din Mun. 
Focşani, s-a alocat din bugetul local suma de 251,00 mii lei. 
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4. Având în vedere consumul mare de energie termică în perioada sezonului 
rece (octombrie-aprilie) la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială din Mun. Focşani, 
s-au achiziţionat şi montat  două centrale termice în clădirea din strada Ştefan cel Mare, 
nr.21, sens în care, pentru realizarea investiţiei, s-a alocat din bugetul local suma de  
33,00mii lei. 
         Deasemeni, având în vedere consumul mare de energie termică în perioada 
sezonului rece la Creşa nr.7 aflată în subordinea Serviciului Public Local de Asistenţă 
Socială, s-a alocat suma de 41,00 mii lei pentru reabilitare instalaţie termică şi 
montarea unei centrale termice. 
        5. În anul 2011, au fost recepţionate în luna aprilie 2011 de către Agenţia 
Naţională a Locuinţelor cele 2 blocuri situate în strada Democraţiei nr.1 şi 3. În acest 
sens, s-a impus racordarea la reţeaua de distribuţie a energiei electrice (casa scării şi 
locaţie centrală termică ) şi racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. 
Pentru plata taxelor de racordare la reţeaua electrică şi întocmirea proiectării de 
racordare la gaze s-a alocat din bugetul local suma de 11,00 mii lei. 

6. Pentru racordarea interioară la instalaţia de gaze naturale a 12 apartamente 
bl.20 , Capitan Creţu Florin, bloc Moonen, din Municipiul Focşani, s-a alocat din bugetul 
local suma de 47,0 mii lei. 

7. Având în vedere faptul ca SC CUP SA a demarat la nivelul Municipiului 
Focşani proiectul cu fonduri ISPA “Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi a 
staţiei de epurare Focşani”, s-a impus alocarea din bugetul local a sumei de 
15.215,00 mii lei, reprezentând  TVA –ului aferent lucrărilor executate  .     

8. Pentru continuarea lucrărilor privind modernizarea şi reabilitarea reţelelor de 
distribuţie a energiei termice din Mun. Focşani, aferente punctelor termice nr.  16,12 şi 
49, s-au alocat de la bugetul de stat  prin programul “Termoficare 2006-2013 căldură şi 
confort” suma de 700,00 mii lei . 
         9. Primăria Municipiului Focşani derulează un amplu proiect cu fonduri 
structurale denumit “ Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 
municipiului Focşani pe perioada 2009-2028  în scopul conformării la legislaţia de 
mediu” pentru care s-au achitat din bugetul local în anul 2011, fonduri în sumă de 
744,00 mii lei. 
         10. Având în vedere finalizarea lucrărilor la Ateneul Popular şi Cinematograf 
Balada unde funcţionează Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei din cadrul obiectivului de 
investiţii “Recalificare Urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din 
Municipiul Focşani, s-au alocat parţial din bugetul local fonduri,  după cum urmează: 

                                                                                                                                          
Mii lei 

•  Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei    Cant 
136,00 
 

  Dotări        
  Sistem sonorizare buc 1 56,00 
  Tablou electric exterior buc 1 80,00 

•  Ateneul Popular "Mr. Ghe.Pastia"    
58,3 
 

  Dotări      
  Centrală telefonică buc 1 3,3 
  Tablou electric exterior buc 1 45,00 
  Sistem alarmare antiefracţie buc 1 10,00 
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          11. Pentru  achiziţionarea unor echipamente aferente Căminului de bătrâni 
din Municipiul Focşani s-au alocat parţial din bugetul local fonduri , după cum 
urmează: 
                                                                                                                                  Mii lei 

Dotări    Cant 
 
12.5 

Maşină gătit cu 6 arzătoare buc 1 6,20 
Hotă inox buc 1 3,80 
Spălător 2 cuve cu poliţa inferioară buc 1 2,50 

 
 

Achiziţia de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 
 
• Primăria Municipiului Focşani 

                                                                              
                                               
Sistem servere tip Blade buc 4,00 68,60 
Licenţa Windows Server 2008 R2 buc 4,00 30,00 
Expertize tehnice     7,00 
Studii topo şi geo    15,00 
Garsoniere Bloc Moonen buc 6,00 645,40 
Studii de fezabilitate străzi    38,00 
SF Refacere străzi S.Barnuţiu, 
M.Kogălniceanu,    36,00 
Tronson D.Cantemir      
SF Amenajare piste de biciclete în Mun. 
Focşani    40,00 
Expertiză tehnică str.Brăilei    20,00 
Schimbător în plăci necesar pentru mărirea 
capacităţii de energie termică pentru 
punctul termic 40 care alimentează cu 
energie termică şi corpurile nou infiinţate 3 
şi 5 ale  Căminului  pentru persoane 
vârstnice. 
 buc  1 27,00 

 
• Direcţia de dezvoltare servicii publice, Focşani 

 
Maşina de măturat JOHNSTON C 200 buc 1 62,00 
Perie de măturat buc 1 14,00 
Maşină tuns iarba buc 5 15,00 
Foarfece tuns gard viu buc 4 14,00 
Tractor de tuns gazon buc 1 24,00 
Atomizor buc 2 4,38 
Aspirator pentru frunze buc 1 2,00 
Maşină curăţat stradale Bucher buc 1 66,00 
Perii curăţat stradale Bucher 5000 buc 1 24,00 
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Instalaţie hidraulică maşină curăţat stradale 
Bucher buc 1 38,00 
Autoutilitara buc 1 20,00 
Lamă deszăpezire buc 1 13,30 
Buldoexcavator SC HAEFF SKB 900/902 buc 1 72,00 
Macara telescopică pentru suspendat buc 1 74,00 
Cărucior ptr suspendat buc 4 10,50 
Sistem de monitorizare fixă şi auto buc 1 8,50 
Autoutilitară buc 1 42,00 
Cabină modulară casierie buc 1 9,92 
Autosaşiu platformă buc 1 54,20 
Instalaţie fântană arteziană buc 1 58,90 

 
În anul 2012,  se va acţiona pe linia reactualizării programului de investiţii pe 

termen lung, prioritizarea proiectelor de investiţii prin continuarea atragerii de fonduri 
structurale corelate cu strategia de dezvoltare a municipiului şi nevoile comunităţii. 

 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

Pentru ca imobilele ce aparţin 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. 

În ceea ce 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 236,00 mp. sens în care au fost încheiate 

57 contracte de închiriere/convenţii publicitare; 
- concesionarea de terenuri - în suprafaţă de 293,83 mp. sens în care au fost 

încheiate 9 contracte de concesiune; 
- vânzare de terenuri - în suprafaţă de 2010,39 mp./ 64 Contract de vanzare-

cumparare; 
- atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului, în baza propunerii Consiliului Local 

– terenuri în suprafaţă de 2655,00 mp.; 
- emiterea unui număr de 52 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; 

- verificarea şi actualizarea inventarului sistemelor publicitare amplasate pe domeniul 
public şi privat al Municipiului Focşani sens în care au fost inventariate un număr de 
1109 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 159 
acorduri de publicitate; 

- verificarea şi actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public/privat 
al Municipiului Focşani; 
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- au fost reevaluate şi reactualizate bunurile din domeniului public al Municipiului 
Focşani şi a fost inaintată documentaţia către Guvern pentru emiterea unei Hotărâri 
de Guvern; 

-   s-au încheiat un număr de 11 Contracte de vânzare – cumpărare având ca obiect 
cabinetele  medicale ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – 
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfaşoară activitaţi conexe actului medical. 

 
DEZVOLTARE URBANĂ 

 
În cursul anului 2011 s-au emis 1453 Certificate de urbanism pentru: construire, 

desfiinţare, operaţiuni notariale, scoatere din circuitul agricol, 667 Autorizaţii de 
construire şi autorizaţii de desfiinţare. 

Regularizarea taxei de autorizare, conform Legii nr.50 din 29 iulie 1991, 
republicată şi a Codului Fiscal în anul 2011 aceasta activitate s-a concretizat în:  

-regularizarea unui număr de 250 autorizaţii de construire eliberate  
-procese verbale de finalizare lucrări un număr de 285 buc.  
-somaţii de întârziere în număr de 95 buc.  
-raportări statistice lunare-12buc.  
-raportări statistice trimestriale- 4buc.  
-raportări statistice anuale- 1buc.  
-deplasări în teren în fiecare zi.  
Specific acestui serviciu este coordonarea lucrarii “Reactualizare Plan 

Urbanistic General - Municipiul Focşani, judeţul Vrancea”, care se află în procedura 
de obtinere a avizului de mediu, etapă în care se urmăreşte corelarea suprafeţelor de 
spaţiu verde inventariate, cu prevederile documentaţiei de PUG, în vederea respectării 
legislaţiei în vigoare, obţinerii avizului de mediu şi avizării formei finale a lucrării. 
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Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, limita intravilanului localităţii s-a 
modificat incluzând toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi 
amenajări, precum şi suprafeţe necesare dezvoltării în următoarea perioadă de 10 
ani. 

Suprafaţa intravilanului propus este de 2700,91 ha. Pe total suprafaţă UAT 
creşterea suprafeţei intravilanului este de 880,28 ha, o creştere de circa 48%. 

Suprafaţa terenului intravilan propusă în P.U.G. cuprinde 8 zone funcţionale 
definite de potenţialul existent determinat pe baza studiilor de fundamentare, stabilindu-
se prin Regulamentul de Urbanism delimitarea funcţiunilor dominante, permisiuni şi 
condiţii de conformare şi amplasare a construcţiilor, indicatori maximi admişi POT şi 
CUT, condiţionări şi restricţii. 

Prin noile zonificări funcţionale reglementate pentru noul intravilan s-a 
realizat: 
- Asigurarea unei zone verzi cu rol de ameliorare a microclimatului pe direcţia vânturilor 
Nord-Est şi în lungul centurii municipiului (pe partea de sud a centurii) şi în lungul 
viitoarei autostrazi (pe partea de vest a autostrazii). 
- Majorarea zonei de instituţii şi servicii de interes public de circa trei ori faţă de situaţia 
existentă, şi cuprinderea în aceasta a tuturor dotărilor de interes general ale centrului de 
municipiu cât şi cele situate în afara perimetrului central. Zona destinată instituţiilor şi 
serviciilor de interes public se propune prin noile Reglementări Urbanistice a se extinde 
pe unele suprafaţe a fostelor zone de activităţi industriale, în prezent destructurate, 
precum şi pe noi extinderi de intravilan în vederea asigurării dezvoltării policentrice a 
municipiului Focşani. 
- Asigurarea unor amplasamente pentru dezvoltarea sectorului terţiar sau a unor 
activităţi productive mici nepoluante. 
- Asigurarea terenului necesar pentru dezvoltarea unor noi cartiere, în vederea 
asigurării creşterii confortului de locuire, cartiere ce se vor amenaja în baza unor 
viitoare Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legislaţiei în vigoare, prin care se 
vor prevedea în mod obligatoriu spaţii verzi amenajate cu caracter public. 
- S-au delimitat zonele de protecţie ale cimitirelor şi altor zone funcţionale ce cuprind 
activităţi economice industriale, faţă de zonele de locuit. 
- S-a stabilit structura şi configuraţia căilor de comunicaţie, definindu-se categoria şi 
profilul străzilor cu amenajările acestora, retragerile şi planeităţile de aliniament care să 
asigure atât fluenţa cât şi siguranţa circulaţiei, iar prin retrageri, condiţii de protecţie a 
locuinţelor cât şi legătura între zonele funcţionale şi cu localităţile învecinate. 
- Prin Regulamentul Local de Urbanism sunt stabilite şi reguli cu caracter normativ 
privind necesarul de locuri de parcare raportat la zone funcţionale diferite. 
- De asemenea, pornind de la principiul necesităţii unui grad de detaliere specific unor 
zone destructurate, prin Reglementările Urbanistice propuse se marchează zonele 
pentru care autorizaţia de construire se va emite în baza unui P.U.Z. aprobat, deci este 
necesară elaborarea unor planuri urbanistice zonale. 

 Odata cu aprobarea PUG-ului suprafaţa totală a intravilanului municipiului 
Focşani şi încadrarea în zone de impozitare a anumitor arii din municipiu se vor 
modifica.  

 Reţeaua stradală se va dezvolta în funcţie de o serie de factori determinanţi, 
relaţii de intercondiţionare şi condiţii locale de tipul: evoluţia fondului construit, creşterea 
economică a oraşului, programe de dezvoltare a turismului local, relief etc.. 

Actualmente, posibilităţi de dezvoltare a tramei majore în intravilanul oraşului 
sunt în directă relaţie cu dezvoltarea fondului construit din anii precedenţi. Tendinţa de 
dezvoltare din anii precedenţi a municipiului este în lungul Căii Moldovei la est de 
aceasta. Pe viitor construirea autostrăzii Ploieşti-Focşani-Albiţa va menţine tendinţa 
actuală de dezvoltare în estul municipiului. 
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Reţeaua stradală se va extinde în principal în zonele de extindere a intravilanului. 
Inelul propus are urmatoarea componenţă : 

- la est autostrada Ploieşti-Focşani-Albiţa cu legatură la centura de nord aflată în stadiul 
de proiect şi în sud legatura cu Dj205R-DN2 
- la vest se propune o stradă de categoria a III cu rezervă de lărgire la categoria II 
legată de autostrada prin intersectie DN2 cu Dj205R şi mai departe DJ205R până la 
autostradă, la sud, cu pod peste DN2D şi linia C.F.R.-Focşani-Odobeşti la vest şi la 
nord se leaga de centura de nord (faza de proiect) şi mai departe spre autostrada. 

În condiţiile traversării de către viitoarea autostradă a teritoriului municipiului 
Focşani şi divizării teritoriilor intravilane propuse, prin PUG se propun realizarea unor 
supratraversări a viitoarei autostrăzi la intersecţia cu DN23A, DJ204D, DJ 204E. De 
asemenea se propune amenajarea a două noduri de acces pe autostradă în partea de 
SUD în zona intersecţiei cu DN 23A şi la nord un nod de legătură cu viitoarea centură. 
Străzile componente ale tramei majore vor ramâne străzi de categoria a II-a şi aIII-a. 

Străzile noi propuse vor fi minim de categoria a III-a conform profilelor anexate 
excepţie străzile de servitute şi fundaturile cu lungime mai mica de 150 m ce nu au 
perspective de a se prelungi pe viitor - intersectând o altă stradă. 
 

FOND LOCATIV 
 

În anul 2011 în cadrul  Serviciului investiţii, administrarea fondului locativ  au fost  
realizate următoarele activităţi: 
 
         I. În cadrul compartimentului  de administrare contracte de inchiriere şi solicitări 
pentru obţinerea unor locuinţe cu chirie au fost desfăşurate ca acţiuni principale : 
 

• Analizarea şi punctarea unui număr de 1818 dosare depuse de solicitanţi în 
vederea obţinerii unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii ; 

 
• Aprobarea prin H.C.L. nr.70/22.02.2011 a Listei de priorităţi pentru locuinţe ANL 

care a totalizat un  număr de 960  de  solicitanţi admişi întrucit  au îndeplinit 
criteriile legale; 
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• Analizarea şi punctarea unui număr de 546 dosare depuse de solicitanţi în 
vederea obţinerii unei locuinţe din fondul locativ de stat ; 

 
• Aprobarea prin H.C.L. nr.102/29.03.2011 a Listei de priorităţi pentru locuinţe din 

fondul locativ de stat  care a totalizat un  număr de 111  de  solicitanţi admişi 
întrucât  au îndeplinit criteriile legale ; 

 
• Preluarea  şi repartizarea unui număr de 73 unităţi locative ANL din fondul  

construit devenite libere prin cererile de reziliere depuse de titularii de contracte 
primilor  73  de solicitanţi din lista de priorităţi ANL aprobată pentru anul 2011 şi 
perfectarea contractelor de închiriere aferente ; 

 
• Au fost repartizate un număr de 5 unităţi locative din fondul locativ de stat, 

solicitanţilor din Lista de priorităţi – Fond locativ ca urmare a cererilor de 
încheiere a  contractului de închiriere pentru locuinţele ocupate fără forme legale 
în blocul G2 situat în Aleea Caminului nr.12 ; 

 
• Conform prevedrilor Legii nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în cursul anului 2011  au fost reînnoite  680 de contracte  pentru  
chiriaşii ANL din Strada Ulmului, Strada Bradului, Strada Democraţiei şi Aleea  
Parc;  

 
• Emiterea trimestrială de somaţii şi notificări pentru debite restante chiriaşilor  

ANL, locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor din fodul locativ de stat ; 
 

• Întocmirea lunară a listelor de plată prin defalcarea facturilor  de utilităţi aferente 
blocurilor ANL, locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor din fodul locativ de stat  şi 
înregistrarea debitelor în programul de specialitate a serviciului Taxe şi impozite ; 

 
• Întocmirea lunară a balanţelor şi a situaţiei de încasări rate locuinţă, calcularea 

penalităţilor pentru zilele de întarziere şi operarea chitanţelor aferente în 
programul de specialitate ; 

 
• Arhivarea  unui număr de 524 dosare privind contractele de vânzare -cumpărare 

preluate de la SC CUP SA , prin opisare şi numerotare. 
 

• La solicitarea chiriaşilor din fondul locativ vechi au fost perfectate  5 acte de 
vanzare -cumparare  a locuinţelor deţinute cu chirie , din care 3 cu plata integrală 
şi 2 prin contracte de creditare ; 

 
II. În cadrul compartimentului de consiliere asociaţii de proprietari, principalele 

acţiuni desfăşurate au fost următoarele : 
 
• Pregătirea şi aprobarea regulamentului  de atestare  administratori  
• Consilierea în vederea infiinţării a unui nr. de 54 de asociaţii  
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 
O dezvoltare locală durabilă nu poate avea loc fără existenţa unei preocupări 

constante a administraţiei locale faţă de mediul înconjurător. Astfel, în acest domeniu au 
fost derulate, în special cu participarea activă a generaţiei tinere, diverse acţiuni. 

Activitatea desfasurată  în anul 2011:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• În luna aprilie au fost desfăşurate acţiuni de ecologizare în municipiul Focşani în 

cadrul „Săptămânii Curăţeniei”. Aceste acţiuni au avut loc în perioada 04 -10 
aprilie. Au fost implicate Unităţi de Invăţământ, 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 şi în parcurile din oraş.  

 

 
 

• În data de 28.05.2011 a fost desfăşurată acţiunea de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), în cadrul campaniei „Marea 
Debarasare”. În etapa premergatoare campaniei a fost informată populaţia prin 
afişe, pliante şi anunţuri în mas media.  

• In data de 25.06.2011 a avut loc o actiune de colectare a deseurilor de 
echipamente electice şi electronice (DEEE) de la populatia municipiului Focşani 
în parteneriat cu organizatia ROREC. 

• În perioada 16-21 septembrie, au avut loc o serie de acţiuni în cadrul 
„Săptămânii mobilităţii Europene”. S-au împarţit pliante elevilor în legătură cu 
importanţa protejării mediului.  

• În data de 24.09.2011, sub sloganul “ Let’s do it România – Să facem din 
România o ţară curată întro singură zi !” au avut loc acţiuni de curăţenie pe 
teritoriul administrativ al municipiului Focşani împreună cu voluntari din Unitaţile 
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de Învăţământ, Primăria municipiului Focşani, 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.   

• În data de 10.12.2011 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 Primaria municipiului Focşani, prin S.C. 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. 

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

 

 
 

• S-au încheiat parteneriate între Primăria Municipiului Focşani, pe de o parte şi 
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Grupul Şcolar G.G. Longinescu” pe de 
alta parte, privind desfăşurarea de activităţi comune privind sensibilizarea 
comunităţii locale privind protecţia mediului.  
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SUSŢINEREA ACTIVITĂŢILOR DIN AGRICULTURĂ 
 

Deşi localitate preponderent urbană, municipiul Focşani acordă atenţie egală şi 
preocupărilor agricole ale cetăţenilor săi, chiar dacă nu reprezintă o prioritate. 
Susţinerea activităţilor în acest domeniu a fost realizată în special prin Biroul agricultura 
cadastru din cadrul Serviciului administratie publica locala, agricultura, cadastru. 

În cursul anului 2011, s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi: 
 

• În lunile ianuarie şi februarie s-au centralizat datele şi s-a definitivat 
Recensământul General Agricol 2010-2011 la nivel naţional; 

• S-a eliberat lunar un număr mediu de 150 adeverinţe din  registrul 
agricol pentru persoane fizice şi persoane juridice; 

• S-au operat înscrieri, modificări, radieri în/din registrul agricol în baza 
cererilor depuse  în medie de 50 cereri lunar; 

• S-a înregistrat în registrul special conform Legii nr.16/1991 modificată, 
un număr de 110 contracte de arendă; 

• S-au eliberat 60 certificate de producător agricol cultivatorilor de legume 
şi zarzavaturi în vederea valorificării produselor obţinute; 

• S-au organizat acţiuni de curăţare a păşunii de gunoaie şi resturi 
menajere din cartierul Mândreşti; 

• În şedinţe lunare, 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 de deschidere a rolurilor agricole în registrele noi 
2010 - 2014 şi totodată de punere de accord a acestora cu programul 
AVANTAX al serviciului impozite şi  taxe locale; 

 
ALIMENTAREA CU APĂ 

 
Proiecte în curs de derulare 

 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu realibilitarea şi modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a Municipiului Focşani 
 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu reprezintă documentul de 
programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune care stabileşte strategia conform 
căreia aceste fonduri vor fi alocate în vederea dezvoltării sectorului de mediu în 
România, în perioada 2007 – 2013. 

 
Fondurile alocate sectorului de mediu pentru perioada 2007-2013 provin din:  
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Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR)  
Fondul de Coeziune (FC) 

POS Mediu conţine 5 axe prioritare. Axa prioritară I  Sectorul apă/apă uzată 
va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate (60%) la nivelul ţării. 

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 
Europeană. 

În anul 2011 au început lucrările de reabilitare şi modernizare pe următoarele 
zone: 
 
A. Cartierul Mândreşti 

 
1. s-au executat 469 m reţea canalizare pe str. Trandafirilor; 
2. s-au executat 162 m reţea canalizare pe str. Islaz; 
3. s-au executat 453 m reţea canalizare pe str. Luminiţei; 
4. s-au executat 564 m reţea canalizare şi 720 m reţea apă pe str. Lăcrămioarei; 
5. s-au executat 372 m reţea canalizare şi 290 m reţea apă pe str. Liliacului; 
6. s-au executat 288 m reţea canalizare pe str. Cărpiniş; 
7. s-au executat 210 m reţea canalizare şi 240 m reţea apă pe str. Bălţii ; 
8. s-au executat 86 m reţea canalizare pe str. Toporaşi; 
9. s-au executat 506 m reţea canalizare şi 394 m reţea apă pe str. Luceafărului; 
10. s-au executat 673 m reţea canalizare şi 181 m reţea apă pe str. Nuferilor; 
11. s-au executat 102 m reţea canalizare pe str. Berzei; 
12. s-au executat 394 m reţea canalizare şi 340 m reţea apă pe str. Dâmboviţa; 
13. s-au executat 272 m reţea canalizare şi 235 m reţea apă pe str. Dumbrava; 
14. s-au executat 516 m reţea canalizare pe str. Izvor; 
15. s-au executat 100 m reţea apă pe str. Sălcioarei; 
16. s-au executat 254 m conductă refulare apă uzată SPAU – Mândreşti. 
 
B. Municipiul Focşani 
 
1. s-au executat 418 m reţea apă pe str. B-dul Unirii; 
2. s-au executat 1655 m reţea apă pe str. Şoseaua Vrancei; 
3. s-au executat 608 m reţea apă pe str. Ec. Varga; 
4. s-au executat 201 m reţea canalizare şi 201 m reţea apă pe str. Scarlat Târnăvitu; 
5. s-au executat 301 m reţea apă pe str. Mărăşeşti; 
6. s-au executat 251 m reţea apă pe str. Căpitan Traian Ionescu; 
7. s-au executat 314 m reţea apă pe str. Agriculturii; 
8. s-au executat 648 m reţea apă pe str. Antrepozite; 
9. s-au executat 209 m reţea canalizare pe str. Aurora; 
10. s-au executat 206 m reţea canalizare pe str. Răzoare; 
11. s-au executat 150 m reţea canalizare pe str. Doru Varvarici; 
12. s-au executat 96 m reţea canalizare pe str. Culturii; 
13. s-au executat 90 m reţea apă pe str. Dionysos; 
14. s-au executat 146 m reţea canalizare pe str. Grădinari; 
15. s-au executat 67 m reţea canalizare pe str. Virtuţii; 
16. s-au executat 192 m reţea canalizare pe str. Calea Munteniei; 
 
 
 
Proiecte finalizate, în curs de derulare şi aprobare  cu finanţare proprie 
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1. Sucursala Apă Canal Focşani. 

 
• Reabilitare reţea alimentare cu apă SH 16, SH 16 Bis 
• Reabilitare reţea alimentare cu apă str. N. Bălcescu, Gloriei, T.  Cipariu, Putnei. 
• Reabilitare cale de acces pentru depozitul de nămol al Staţiei de Epurare  
• Reabilitare grup de reţele str. Arh  I. Mincu – SH 2 
• Reabilitare reţea apă rece SH 20 ( P1 – P6), SH 42 
• Reabilitare reţea apă rece  Hotel Unirea – Cinematograf Balada  
• Înlocuire ştăngi pentru pompe submersibile la  puţurile  1 – 39, 400 ml PEHD 
• Reabilitare branşament alimentare  SH 5 – SH 8 
• Înlocuire reţea apă rece blocurile din zona str. Poieniţei, SH 23 şi SH 43 

 
Sucursala Apă Canal Focşani. Investiţii executate din surse proprii 

 
• Înlocuirea a 1550 ml conducte stradale vechi cu conducte din materiale noi fiabile 

( PEHD şi fonta ductilă blutop) pe străzile N. Bălcescu, Gloriei, T.Cipariu și 
Putnei. 

• Înlocuirea a 3000 ml conducte apă rece din canale termice SH 23 , SH 16, SH 
44, SH 2, SH 42, SH 16 bis, SH 9, SH 43 şi SH 68 

• Înlocuirea branşamentului de apă SH 5 şi SH 8 
• Înlocuirea branşamentelor vechi de plumb la 50 de imobile individuale  

 
Activităţi de întocmire a documentaţiilor tehnice în vederea obtinerii de avize, 
decizii, 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 ANRSC pentru activitatea de 

salubrizare a localităţilor  
- Avize de funcţionare 

• Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru reabilitarea conductelor şi 
branşamentelor 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 

• Întocmirea documentaţiilor justificative pentru avizarea şi aprobarea tarifelor 
pentru serviciile prestate – analiza cost/tarif  

• Monitorizarea consumurilor totale de apă (balanţa apei) şi a celor energetice pe 
tipuri şi puncte de consum 

• Întocmirea şi gestionarea contractelor de prestări servicii; 
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• Avizarea documentaţiilor tehnice propuse pentru executarea de branşamente, 
reţele etc  

• Activităţile de I.S.C.I.R.  şi Protecţie Muncii 
• Întocmirea/revizuirea Manualului Calităţii, întocmirea Procedurilor de Sistem 

 
Promovarea capitalului uman în cadrul CUP SA Focşani 

 
S.C. CUP S.A. a implementat în anul 2011, în cadrul schemei de ajutor de 

MINIMIS - „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor”, prin programul 
POSDRU 2007-2013 un proiect cu finantare din fonduri europene, grant 100%. Prin 
acest proiect se urmăreşte asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.  

Proiectul intitulat „Locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai 
productive” are  ca obiectiv specific creşterea siguranţei la locul de muncă în cadrul 
companiei pentru posturile care prezintă risc crescut de accidentare şi îmbolnăviri 
profesionale. 

Principalele activităţi ale proiectului au fost aplicate  aplicate unui grup ţintă de 
170 angajaţi şi au  constat în dezvoltarea abilităţilor acestora în respectarea şi 
aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. Totodată, s-au  
achiziţionat, prin această finanţare echipamente menite să reducă emanaţiile de noxe 
de la unele locuri de muncă. 

În august 2011, SC CUP SA a demarat implementarea unui alt proiect cu 
finanţare din Fondul Social European, tot prin programul POSDRU 2007-2013, şi 
anume “Învăţarea activă-esenţa cunoaşterii!”, un proiect destinat calificării/recalificării 
unui număr de 98 angajaţi de pe piaţa muncii în 4 meserii competitive, proiect ce va fi 
implementat timp de 24 luni, perioada 01.08.2011-31.07.2013 de SC CUP SA Focşani 
în parteneriat cu Şcoala Română de Afaceri CCIA Vrancea. Acest proiect este finanţat 
95% din Fondul Social European şi Guvernul României şi 5% din contribuţie proprie 
parteneri. Obiectivul final al acestui proiect este creşterea accesibilităţii resursei umane 
necalificate sau cu calificări scazute la programe de calificare de calitate, în meserii 
competitive pe piaţa muncii, contribuind astfel la creşterea nivelului de instruire a 
capitalului uman, factor determinant al dezvoltării economico-sociale locale şi regionale. 
 

Impactul investiţiilor majore executate sau în curs de derulare în confortul 
clienţilor 
 

        Scopul principal în realizarea  de proiecte investiţionale derulate în anul 
2011 a constat  în: 
 
 -   realizarea prestaţiilor şi a lucrărilor specifice obiectivelor de activitate la termenele 

contractate şi în prescripţiile tehnologice şi calitative în condiţii de rentabilitate 
- satisfacerea cerinţelor de natură gospodărească ale populaţiei la standarde cât 

mai ridicate 
- furnizarea apei reci la parametrii calitativi şi cantitativi aliniaţi la standarde 

internaţionale 
- realizarea unui climat civilizat în relaţiile cu clienţii 
- alinierea la reglementările legale de protectie a mediului 
- asigurarea protecţiei privind  sănătatea  cetăţenilor   
- creşterea competenţelor şi instruirea resursei umane prin absolvirea de cursuri 

de specializare şi calificare în diversele domenii de activitate ale companiei de 
către salariaţii acesteia  
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SALUBRITATEA 
 

Şi în anul 2011 a continuat exploatarea sistemului modern de colectare a 
deşeurilor menajere, sistem implementat cu succes şi finalizat încă din noiembrie 2006. 
Rezultatele obţinute au fost foarte bune, constatând că beneficiarii acestui sistem 
apreciază noile condiţii – pubele ce au înlocuit vechile containere, dar şi noile maşini de 
colectare şi programul cu frecvenţă mult mai mare de colectare. 
 

S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. cu sediul în Focşani, str.Horea, Cloşca şi 
Crişan, nr.5, jud. Vrancea, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Vrancea 
sub nr. J 39/277/2009, C.U.I RO 25616767 şi este reprezentată legal prin conducerea 
executivă  asigurată de d-nul Viorel Profiroiu, în calitate de director,  d-nul Eduard 
Ostahi, în calitate de şef  producţie şi de d-na Cristina Vasilescu, în calitate de contabil 
şef. 

Societatea işi desfaşoară activitatea pe raza municipiului Focşani şi pe raza 
comunei Cîmpineanca, jud. Vrancea şi conform statutului societăţii obiectul de activitate 
este de :  

- colectarea gunoiului menajer; 
-  prepararea mixturilor asfaltice şi reparaţii străzi; 
-  închirieri auto şi utilaje;  
-  coserit; 
-  întreţinere şi reparaţii parc auto propriu;  

          -  reciclarea deşeurilor menajere. 
Domeniul principal de activitate al S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. îl reprezintă 

colectarea gunoiului menajer de la cetaţenii municipiului Focşani şi de pe raza comunei 
Cîmpineanca, jud. Vrancea. 
 

 
 

Activitatea se desfaşoară în baza a 7203 contracte, beneficiarii serviciilor de 
salubritate sunt clasificaţi pe următoarea structură: 
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- 623  de asociaţii de proprietari cu un număr de 47.434 persoane; 
- 4060 de abonaţi case  cu un număr de 6823 persoane; 
- 2520 de  agenţi economici + instituţii  publice cu un număr de 6823 persoane, 
colectând 120.235 m.c. gunoi menajer de pe raza municipiului Focşani şi a comunei 
Cîmpineanca, jud. Vrancea. 

În anul 2011 S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L a avut un număr mediu de 212 
salariaţi angajaţi cu contracte individuale de muncă. 

 

 
 

În anul 2011 au fost realizate şi invesţiii de peste 1.100.000 Lei, constând în 
utilaje diverse pentru modernizarea Staţiei de sortare, o hală de reparaţii auto şi o 
autospecială pentru spălarea pubelelor. 

 
 

ASIGURAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE 
CU ENERGIE TERMICĂ 

 
În cursul anului 2011, SC ENET SA a continuat modernizarea şi reabilitarea 

sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Astfel, au fost realizate 
următoarele lucrări: 

 
1. Reparaţii şi revizii instalaţii 
Pe parcursul anului 2011, 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. 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi - 2011 48 

 
 
Valoarea totală a lucrărilor planificate pentru execuţie, până la data de 

31.12.2011 este de 1.008.269 lei. Din aceasta s-au realizat lucrări în valoare de 
679.476 lei, reprezentând un procent de 67% din valoarea totală planificată şi compusă 
din următoarele: 

- lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii accidentale, în valoare de 531.099 lei, 
executate pe echipamentele de producere a energiei termice, cum ar fi cazane de abur 
şi apă fierbinte, turbine de abur, schimbătoare de căldură, electropompe de circulaţie, 
etc.- aceste lucrări au fost executate în regie proprie; 

- lucrări de reparaţii diverse, în valoare totală de 148.377 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.2, cazan de abur tip ID nr.2) precum şi 
lucrări de reparaţii ale unor clădiri din incintă (ex.sala 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 agent termic s-au executat o serie de lucrări 
de revizie şi reparaţii ocazionale (avarii) în valoare totală de 166.476 lei. 

Pentru reţelele secundare de distribuţie agent termic, precum şi în P.T.-uri s-au 
executat lucrări de reparaţii şi revizie constând în înlocuirea a 3.332 ml ţeavă de 
diametre diferite, în valoare de 144.666,6 lei. 

 
2. Obiective de investiţii 
Având în vedere obiectivele, care revin societăţii, privind realizarea efectivă a 

etapei de punere în funcţiune a investiţiei ”Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul 
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” în vara anului 
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2011 s-au realizat o serie de modificări ale circuitelor hidraulice,interne, de distribuţie 
energie termică către populaţie. 
        Astfel, din fondurile proprii ale societăţii, a fost realizată lucrarea ”Reamplasare a 
două electropompe de recirculare agent termic” în valoare de 20.708 lei. Pentru 
realizarea acestui obiectiv s-au executat o serie de lucrări din fonduri şi cu materiale 
proprii, constând în turnarea de noi fundaţii, pentru susţinerea conductelor, modificarea 
şi realizarea de noi trasee ale circuitului hidraulic intern. 
Deasemeni, odată cu demararea proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul 
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, au fost 
demolate două cazane de apă fierbinte tip CAF100Gcal/h şi instalaţiile auxiliare, 
urmând a se elibera o suprafaţă de teren pe care va fi construită noua instalaţie de 
cogenerare de înaltă eficienţă. 
 

 
 
        În cadrul programului ”Termoficare căldură şi confort”, derulat prin aportul 
Primăriei Municipiului Focşani, în anul 2011 au fost scoase la licitaţie şi începută 
execuţia pentru două obiective de investiţii, respectiv: 

- reabilitare reţele secundare aferente PT 49 cu valoarea contractată 730.000 lei; 
- reabilitare reţele secundare aferente PT 12 cu valoarea contractată 650.000 lei 

 S-a finalizat obiectivul de investiţii PT16. 
3. Producţie energie 
În anul 2011 nu s-a realizat o producţie mai mare decât cea planificată deoarece 

în anul 2010 au continuat debranşările, iar din 14 februarie 2011 când ne-a fost sistată 
furnizarea gazelor naturale am funcţionat mult mai redus datorită costului mare la 
păcură. 
Pentru anul 2011 din producţia realizată de energie termică de 181.615 Gcal, s-a 
facturat pentru populaţie 104.477Gcal, iar pentru agenţii economici 19.727Gcal. 

Începând cu data de 14 februarie 2011 S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a 
sistat furnizarea gazelor naturale din cauza imposibilităţii de plată a facturilor restante şi 
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a penalităţilor, în aceste condiţii S.C. ENET S.A. Focşani a funcţionat pe păcură până 
pe 11.07.2011 când a fost oprită funcţionarea centralei, iar livrarea agentului termic a 
fost reluată începând cu 17.10.2011 când s-a început furnizarea gazelor naturale. 

  În aceste condiţii şi producţia de energie electrică a fost mai mică decât cea 
planificată.  
În concluzie cu multe eforturi producţia planificată pentru anul 2011 s-a realizat în 
proporţie de 75,93% pentru energie electrică şi 83,54% pentru energia termică. 

4. Date financiare. 
La 31.12.2011 S.C. Enet S.A înregistrează o cifră de afacere de 43.685.567 lei şi 

o pierdere de 21.523.999 lei. 
Din valoarea pierderilor, aproximativ 5.000.000 lei, reprezintă suma ce s-a 

pierdut prin funcţionarea pe păcură, în perioada 14.02. – 11.07.2011, datorită sistării 
furnizării gazelor naturale.  
 Principala cauză a înregistrării pierderilor este neacoperirea prin preţul avizat de 
ANRE şi ANRSC a costului energiei termice şi energiei electrice livrate, în primul rând 
deoarece nu au inclus nici măcar valoarea creditelor contractate pentru plata 
combustibilului în anii 2003-2005 şi dobânzile aferente, fapt pentru care nu a existat o 
sursa pentru plata acestora. Din acest motiv MFP, care a achitat în calitate de garant al 
creditelor majoritatea sumelor aferente acestora, a dispus ANAF recuperarea lor şi 
calcularea de majorări (dobânzi) de întârziere, şi  penalităţi. 
            Din totalul pierderii înregistrate de ENET în 2011,  peste 35% provine din 
penalităţi, după cum urmează: 
          - cheltuieli cu penalităţile datorate de SC Enet SA către ANAF, în suma de 
4.376.029 lei 
          - neachitarea sumelor datorate pentru fondurile referitoare la salarii a dus, de 
asemenea, la înregistrarea pe costuri în anul 2011 a sumei de 911.530 lei, 
reprezentând alte penalităţi de întârziere 
          - lipsa de lichidităţi a dus la plata cu întârziere a facturilor de gaz, astfel în 2011 
penalităţile calculate de furnizor şi înregistrate de societate pe costuri au fost în valoare 
de 1.106.922 lei, iar pentru alţi furnizori 1.218.905 lei, din care S.C. CUP. SA  1.193.817 
lei  Deşi Consiliul Local şi-a onorat, în 2011, toate obligaţiile privind plata subvenţiei, 
societatea încasează foarte greu debitele de la populaţie şi societăţi. Acest lucru se 
datorează mai ales crizei economice şi faptului că populaţia nu are resurse suficiente 
pentru achitare, numai 40% fiind cu plata la zi, dar  şi  creşterii preţului de facturare, 
care până în luna Mai a fost 203,2 lei cu TVA, din Iunie până în Octombrie 270 lei cu 
TVA, iar în Noiembrie şi Decembrie a revenit la 203,2 lei. 
         Pentru reducerea pierderilor se va urmări, în primul rând: 

1. Încadrarea în obiectivele care revin societăţii privind realizarea efectivă a 
etapei de punere în funcţiune a investiţiei “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană 
la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la 
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Perioada de referinţă a investitiei 
este de 22 ani, respectiv 2 ani pentru realizarea investiţiei  (2010-2011) şi 20 ani 
perioadă de exploatare (2012-2031). 

2. Asigurarea reaşezării fluxurilor tehnologice şi stabilirea schemelor optime de 
funcţionare şi exploatare a centralei electrice de termoficare, realocarea personalului în 
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. 
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ASIGURAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT LOCAL 
 

SC Transport Public SA Focşani este unitate în subordinea Consiliului Local şi 
este singurul operator abilitat să asigure transportul în comun în municipiului Focşani. 

A. Activitatea de transport 
Sinteza activităţii de transport în comun de persoane :  

- călători transportaţi în 2011 : 4.998.280 călători 
  din care : 
   - la bilet :  2.299.208 călători 
   - la abonament :  2.699.072 călători 
- km parcurşi  : 1.592.100 
- număr de trasee : 10 trasee 

În anul 2011 s-a infiinţat traseul nr. 6 : Autogara – Piaţa Bahne – Brailei – Cart. 
Sud - Praktiker – Cart. Democraţiei 

- parc auto la sfarşitul anului : 30 autovehicule 
  din care : 
   - autobuze :   19 bucaţi 
   - microbuze : 11 bucaţi 

În anul 2011 s-au achiziţionat 3 autobuze de medie capacitate marca BMC 215 
SCB în valoare de 320.000 lei. 
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B. Activitati conexe activitatii de transport 
Activitatea de service, inspecţie tehnică, verificări tahografe, împreună cu  cea de 

vanzări piese de schimb şi accesorii auto, a avut un trend ascendent, realizând venituri 
importante societăţii. 

- Activitatea de autogară a deservit transportul judeţean, interjudeţean şi 
internaţional de călători în bune condiţii în  anul 2011. 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE 
 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice – unitate în subordinea Consiliului Local 
Focşani, are 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, dezăpezire, 
etc; 
 

Spaţii verzi 
 
Obiectul de activitate al Serviciului de spaţii verzi îl reprezintă : 
 - amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente precum şi creearea de noi 

spaţii 
  - producerea de material floricol şi dendrologic în seră şi pepinieră. 

            Anul 2011 debutează cu perioada de repaus a vegetaţiei când sunt efectuate 
lucrări de :     
1. întreţinere a vegetaţiei arboricole şi a plantelor perene  
2. salubrizarea parcurilor şi zonelor verzi aparţinând blocurilor de locuinţe  prin 

curăţarea terenului de frunze, gunoi  
3. încărcatul şi transportul frunzelor, resturilor vegetale la rampa de gunoi. 
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4. îndepărtarea zăpezii şi a gheţii în lunile de iarna de pe gardurile vii, conifere, aleile 

din parcuri şi scuaruri. 
5. tăieri de corecţie în coronamentul arborilor şi arbuştilor floriferi atât în aliniamentele      

stradale, cvartale de locuinţe, parcuri şi scuaruri. Anual  se curătă un număr de 
1850 arbori. 

6. tăierea în uscat a gardului viu prin reducerea în înălţime şi uniformizarea acestuia  
în peluzele spaţiilor din cvartalele de locuinţe. 

7. toaletarea, tăierea respectiv reducerea coronamentului la arborii majoritar din 
specia plop ce au creeat probleme datorită înălţimilor foarte mari, a uscăturilor în 
coronament  fiind un pericol pentru populaţie şi bunurile acestora.  Acestea se 
stabilesc împreună cu reprezentanţii Ocolului Silvic Focşani în urma evaluării 
respectiv marcării exemplarelor problemă. Astfel de acţiuni sau realizat în zona 
Sud, Bahne, în incinta şcolilor, str.Vrancei, Bd. Garii, D. Cantemir, Bd. Bucuresti la 
un număr total de 173 arbori. Materialul lemnos rezultat din tăieri este transportat la 
serele Direcţiei în vederea asigurării combustibilului pentru perioada de iarnă  a 
centralei termice. 

8. lucrari necalificate  la sectiile de iluminat public, precum şi alte activităţi din cadrul 
Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice – amenajare Orăşelul copiilor – Parc 
Bălcescu 31 Decembrie - Piaţeta Gării, 24 – ianuarie - Piaţeta Teatru, septembrie - 
octombrie Festivalul Vie - Vin. 
Începând cu luna martie - aprilie funcţie de condiţiile meteo  când plantele intră în 

sezonul de vegetaţie  au fost  efectuate o serie de lucrări conform tehnologiei culturilor 
pentru o perioada de 6-7 luni. 

Lucrările de primavară au început cu igienizarea spaţiilor verzi  acţiune ce a fost 
realizată în colaborare cu diferite  unităţi de învăţământ. 
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1. Reamenajarea spaţiilor ce au fost modernizate – benzi stradale şi peluze le pe Bd. 
Unirii, Bd. Bucuresti prin transportul şi aşternerea pământului vegetal în strat uniform  
şi pregătirea lui în vederea gazonării folosind sămânţa de plante perene în suprafaţă 
de 9800 mp. Deasemenea s-au reînsămânţat zonele unde gazonul a fost afectat de 
diverşi factori .  

2. Pregătirea terenului în vederea plantărilor materialului dendrologic şi floricol. S-au 
plantat un număr de 50 arbori  foioşi introducându-se în cultură scorusul de munte, 
75 arbuşti ornamentali din diferite specii, 600 plante perene şi un număr de 2050 
trandafiri. Plantarea s-a realizat în diferite locaţii: Piaţeta Milcov, Piateta Gării str. D. 
Cantemir, Cuza Voda, Bd. Bucuresti, Piaţeta Teatru, Bd. Unirii, str. Mare a Unirii.  
Asociatiile de proprietari au fost  ajutate cu material dendrologic din pepiniera 
proprie  urmare a HCL 70/2007 în vederea plantării zonelor aparţinând asociaţiilor şi 
întreţinerea acestora. În perioada de toamna DDSP Focşani în colaborare cu S.C. 
LIDL. SRL au plantat un număr de 65 arbori – 50 scoruşi şi 15 castani în zonele 
Piaţa Victoriei, Bahne şi Bd. Bucureşti.   

 

 
 
3. Plantarea materialului floricol s-a realizat în două etape:  

● aprilie-mai au fost plantate anualele în număr de 174100 plante cu perioada de 
înflorire pe tot parcursul verii  

  ● octombrie-noiembrie plantarea speciilor floricole bianuale  78520 plante  şi un 
număr de 20000 bulbi lalele cu înflorire în primăvara 2012. 

Menţionăm că materialul floricol cu excepţia plantelor ce se înmulţesc prin bulbi 
au fost produse în serele proprii.  În pepinieră a fost produs material săditor şi plantat 
în câmpul I de cultură realizându-se şi  întreţinerea celui existent. Materialul ajuns în 
câmpul 6-7 de cultura, arbori din specia castan, arbuşti: spiraea ssp, hibiscus 
syriacus lonicera pileata, forsythia ssp. se vor planta anul viitor conform planurilor de 
cultură 2012.  
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      Lucrările de întreţinere au fost efectuate conform tehnologiei de cultură funcţie de 
specii existente, tipul de sol,  condiţiile climatice ale anului 
1. Mobilizarea solului în vederea distrugerii crustei formate în urma udărilor repetate  

şi a combaterii buruienilor atât în peluzele de flori cât şi în cele de trandafiri. 
Aceste lucrări se realizează pe o suprafaţă de 20000 mp., suprafată ocupată cu 
flori şi rosa.  Pe viitor suprafaţa de trandafiri v-a fi extinsă  şi micşorate 
suprafeţele de flori datorită costului de producţie ridicat  şi a perioadei de înflorire  
scurtă comparativ cu soiurile de rosa ce sunt perene. O cultură de trandafiri 
întreţinută conform tehnologiei poate dura între 30-40 de ani.  Deasemenea o 
lucrare importantă  este şi capsarea trandafirilor şi a speciilor floricole de salvia 
în vederea stimulării înfloritului, lucrare efectuată lunar.  

2. Tunderea gardurilor vii manual şi mecanizat  
3. Tuns ornamental figuri izolate arbuşti din parcuri şi scuaruri 
4. Tăieri lăstari arbori din aliniamentele stradale  
5. Combaterea bolilor şi dăunătorilor din peluzele de flori, garduri vii, arbori şi 

arbuşti 
6. Erbicidarea suprafeţelor pavate, a trotuarelor, aleilor din parcuri , scuaruri în 

vederea eliminării buruienilor 
7. Cosirea gazonului care se realizează de 10-14 ori în perioada de vegetaţie 

funcţie de condiţiile climatice şi speciile înierbate. 
8. Udarea suprafeţelor plantate cu flori şi gazon zilnic începând din lunile martie-

aprilie şi până toamna târziu 
 

 
 

9. Încărcatul materialelor ce rezultă din cosirea gazonului greblat, tăierea gardului 
viu şi transportul acestora cu utilajele aflate în dotare la rampa Goleşti. 
Cantitatea de gunoi rezultat şi transportat pe anul  2011 a fost de 1208 mc. 
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10.  Întreţinerea parcurilor prin lucrări caracteristice speciilor existente: toaletarea 
prin menţinerea formei coronamentului la speciile de arbuşti, întreţinerea florilor, 
a plantelor perene prin praşile şi udări repetate. 

                  Pe tot parcursul anului 2011 la solicitarea locuitorilor municipiului Focşani au 
fost rezolvate un număr de 164 petiţii, majoritatea fiind de curăţare  arbori ce puteau fi 
un pericol pentru cetăţeni şi bunurile acestora. 
 

 
 
  În fiecare lună sunt întocmite rapoarte, situaţii de lucrări în care se reflectă 
munca personalului muncitor din subordine precum şi justificarea materialelor 
consumate  
            Dacă în 2010-2011 datorită lipsei fondurilor bugetare nu s-a reuşit extinderea 
serei şi modernizarea celor existente, ne dorim ca  anul 2012 să fie anul investiţiilor în 
domeniul  floriculturii în vederea producerii unui material – soiuri de calitate superioara 
cu o rezistenţă mai mare la boli, dăunători la condiţiile nefavorabile de mediu atât de 
necesar înfrumuseţării peluzelor florale.  
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Salubritate stradală 
 

Serviciul de salubritate stradală presteaza pe raza municipiului Focşani 
urmatoarele activităţi:  

• colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de populaţie, agenţi 
economici şi instituţii publice;  

• 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  

 

• dezinsecţia şi deratizarea oraşului în proporţie de 60% din suprafaţa domeniului 
public. 
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Serviciul Salubritate stradală funcţionează cu un număr de 90 salariaţi, din care 
83 de muncitori necalificaţi – măturători stradali cu care se realizează aproximativ 75 % 
din totalul străzilor oraşului cu o frecvenţă 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 2011 s-a obtinut licen’a ANRSC pentru activitatea de măturat, 
spălat, stropit şi întreţinere căi publice şi pentru activitatea de curăţare şi transport a 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ        

 
CIRCULAŢIE RUTIERĂ 

 
Întreţinere semafoare şi clipitori. 

 
 Majoritatea instalaţiilor de semaforizare din municipiul Focşani, cu excepţia celor 

montate pe b-dul Independenţei şi pe str. Cuza Vodă, au o vechime mai mare de 10 
ani. 

    În aceste condiţii întreţinerea lor a presupus executarea următoarelor lucrări : 
- verificarea zilnică a modului de funcţionare 
- înlocuirea a 50 de lămpi ( becuri ) arse 
- ştergerea şi spălarea dispersoarelor 
- vopsit stâlpii de susţinere a semafoarelor cu vopsea albă şi roşie 
- remedierea deranjamentelor ivite la funcţionarea semafoarelor 
- înlocuirea semafoarelor deteriorate în urma accidentelor rutiere 
- înlocuirea semnelor adiţionale cu sensurile de circulaţie, care erau uzate sau 

lipsă 
           S-au demontat semafoarele şi stâlpii de susţinere din intersecţia str. Republicii 
cu B-dul  Unirii în vederea transformării acestei intersecţii în intersecţie cu sens 
giratoriu. 
                                                                                               Valoare = 13116 lei 

Întreţinere indicatoare rutiere. 
 

Întreţinerea celor aproximativ 1900 de indicatoare montate în municipiul Focşani 
a presupus executarea următoarelor lucrări: 

- verificarea stării tehnice 
- îndreptat 
- sudat 
- curăţat 
- spălat 
- vopsit stâlpi susţinere 
- taiat crengile copacilor care obturează vizibilitatea indicatoarelor 
                                                                                     Valoare = 9869 lei 
 
Montat indicatoare rutiere noi. 
 Au fost montate 159 de indicatoare rutiere noi pe străzile şi intersecţiile unde au 

fost solicitări. 
Pe B-dul Unirii şi B-dul Bucureşti au fost înlocuite 212 indicatoare „Oprirea 

interzisă” şi „ Ridicări auto “ cu altele noi. 
Indicatoarele uzate, cele deteriorate de participanţii la trafic sau cele lipsă (furate) 

au fost înlocuite cu altele noi. 
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Au fost demontate dispozitivele uzate de reducerea vitezei ( butoni ) pe B-dul 
Unirii la trecerile de pietoni de la Capela Militară şi la intersecţia cu str. Tinereţii. 

                                                                                     Valoare = 54524 lei 
 
Vopsit bordurile din principalele intersecţii cu vopsea galbenă şi neagră. 

                                                                                            Valoare = 9366 lei 

Din punctul de vedere al iluminatului public, instalaţiile de iluminat public 
(reţele, stâlpi, lămpi, puncte de transformare) sunt în administrarea SC Electrica SA 
Focşani. Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani are în administrare instalaţiile 
din parcuri, squaruri şi piaţete. Activitatea Direcţiei în acest sector constă în preluarea 
cererilor de la cetăţeni şi rezolvarea acestora în mod direct, prin schimbarea becurilor 
unor lămpi, a droserelor sau igniterelor. Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt 
comunicate către Electrica pentru rezolvare.  

În municipiul Focşani iluminatul public este reabilitat numai pe următoarele 
bulevarde şi străzi: Bucureşti, Unirii, Independenţei, Mărăsesti, Cuza Vodă, Republicii, 
Gării, Bucegi, 1 Decembrie, Brăilei, Longinescu, Bârsei şi Mare a Unirii. 

Pe marea majoritate a străzilor, alei pietonale, parcuri şi pieţe, instalaţiile de 
iluminat public sunt învechite lucru ce duce la un consum mare de materiale electrice şi 
manoperă, consum mare de energie electrică, iar calitatea iluminatului nu este 
corespunzătoare. 

În condiţiile arătate mai sus pentru remedierea deranjamentelor care s-au ivit, au 
trebuit înlocuite următoarele repere : 1158 lămpi ( becuri ) cu vapori de mercur şi vapori 
de sodiu, 205 balasturi ( drosere ), 111 ignitere, 48 dulii. 

Pentru reducerea consumului de energie electică au fost înlocuite 90 de lămpi cu 
vapori de mercur cu puterea de 250 w cu lămpi economice cu puterea de 75 w în 
următoarele locuri: Parc Bălcescu, intersecţia str. Cuza Vodă cu str. Republicii, 
intersecţia str. Brăilei cu DN2. 

S-au demontat corpurile de iluminat şi stâlpii de susţinere din intersecţia str. 
Republicii cu B-dul Unirii şi intersecţia str. Mărăşeşti cu B-dul Independenţei în vederea 
reabilitării celor doua intersecţii. 

S-a reabilitat iluminatul public pe str. Simion Barnuţiu şi au fost reabilitate 
ceasurile electronice de la “Ceasul Rău” şi  Mausoleu Sud. 

                                                                                     Valoare = 99725 lei 
 

1. Întreţinere iluminat public în parcuri şi pieţe. 
 

Întreţinerea iluminatului public din parcuri şi pieţe a presupus executarea 
următoarelor lucrări: 

- verificare funcţionare 
- curăţat corpurile de iluminat ( globuri, abajururi ) 
- remediat deranjamentele ivite  

                                                                                          Valoare = 6994 lei     
                                                                                                            

2. Verificat, curăţat, reparat, transportat, montat, executat legături 
electrice, demontat şi depozitat instalaţii de iluminat ornamental festiv ( 
ghirlande ). 

 
Lucrările care s-au executat pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de iluminat 

ornamental festiv au fost următoarele : 
- alimentarea cu energie electrică pentru a constata starea instalaţiilor 
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- înlocuirea reperelor arse (lampi color = 7000 buc, furtun luminos = 2000ml, 
coliere pvc, mufe de legătura, conductor, cablu, etc. ) 

S-au executat instalaţiile de iluminat ornamental festiv în Oraşelul Copiilor şi în 
Piaţa Unirii 

                                                                                        Valoare = 118060 lei 
 
      Pentru desfăşurarea în condiţii optime a unor evenimente precum Zilele mun. 
Focşani, Festivalul Berii, Festivalul Bachus, 24 Ianuarie, 1-2 Mai, Sărbătorile de iarnă, a 
fost necesar să executăm o serie de lucrări cum ar fi : 

- executarea unor instalatii de alimentare cu energie electrică 
- executarea unor instalaţii de iluminat 
- supravegherea funcţionării instalaţiilor de mai sus 
- montat şi demontat steaguri 
- montat şi demontat benere publicitare 
- blocarea circulaţiei rutiere pe străzile unde s-au desfăşurat evenimentele 

respective 
        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 

                                                                             Valoare = 7313 lei 
 

Pe parcusul anului 2011, Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân a 
funcţionat conform atribuţiilor specifice pe care le are. 

 
 
Situaţia câinilor capturaţi de pe raza Municipiului Focşani şi adapostiţi la 

stabilimentul organizat – Goleşti, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţa nr 155/2011 
şi Legea nr 227/2002,  în anul 2011 a fost următoarea: 
 - câini capturaţi                                  =  2518 capete 
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 - câini revendicaţi / adoptaţi de cetăţeni                  =      56 capete 
 - câini eutanasiaţi conf Legii 227/2002 şi HG 995/2004          =  1297 capete 
 - câini adoptaţi  de Asociaţia „Prietenii animalelor”           =         - capete 
 - câini morţi                           =   1028 capete 
 - câini rămaşi la adapost la 31.12.2011                                =    150  capete 

Toate animalele din adăpost care au fost adoptate sau revendicate, conform legii 
au fost sterilizate,  microcipate,  deparazitate şi vaccinate. 
 

 
 
            Ca obiectiv pentru anul 2012 Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân şi-a 
propus intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului 
Focşani. 

Dotarea mecanizată  
Parcul auto ( serviciul mecanizare – ridicari auto ) este compus din 38 utilaje 

după cum urmează :   
-  autocisterne                                    6 buc 
-  tractoare rutiere                              4 buc 
-  remorci basculabile                        4 buc 
-  ifron                                                1 buc 
-  autocarosate                                   2 buc 
-  ARO 324                                        1 buc 
- TV                                                   2 buc 
-  multicar M 26                                1 buc 
-  autoturism Dacia                           3 buc 
-  autospecială NISSAN  PRB         1 buc 
-  furgon Master Renault                  1 buc 
-  maşină marcat                               1 buc 
-  împrăştietor nisip                           4 buc 
-  lame deszăpezire                            3 buc 
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-  autospecială ridicat auto IVECO   1  buc 
-  buldoexcavator                               1 buc 
-  autospecială  Ford Transit               1 buc 
-  utilaj pentru deszăpezire UNIMOG   1 buc 
 
           Parcul auto este compus în marea majoritate din utilaje preluate prin protocol 
sau achiziţionate de la diferite societăţi din subordinea Primăriei Focşani  cum ar fi 
C.U.P, Liceul Agricol, Liceul Auto, Ateneu, Transport Public, iar unele sunt achiziţionate 
prin licitaţie publică sau cerere de oferta. Starea tehnică şi aspectul exterior la unele din 
ele nu este corespunzătoare şi în acest sens s-au facut propuneri pentru achiziţionare 
de utilaje noi dar nu s-a aprobat decât utilaje la mana a doua. 
           Parcul auto are o vechime medie de 20 ani.   
 

 
       
           Aceste utilaje sunt deservite de 24 conducători auto profesionişti, 2 mecanici 
auto şi un electrician auto.  Reparaţiile auto şi reviziile tehnice s-au facut în proporţie de 
60% în cadrul atelierului de reparaţii propriu iar celelalte s-au făcut la diferite ateliere 
service din Focşani. Reparaţiile şi reviziile  care s-au efectuat în altă parte sunt reparaţii 
şi revizii la autovehicule din import şi utilaje la care condiţiile tehnice nu permit 
intervenţia mecanicilor pentru reparaţie (lipsă elevator, lipsă canal de lucru şi alte 
mijloace tehnice specifice activităţilor de reparat). O parte din aceste revizii sunt la 
maşinile care sunt în garanţie  sau post garanţie. Reparaţiile care s-au efectuat în 
cadrul atelierului mecanizare sunt următoarele :  reparat sistem direcţie, reparat sistem 
frânare, reparat sistem alimentare, reparat sistem rulare, reparat sistem transmisie, 
reparat sistem hidraulic, reparat sistem incalzire, reparat instalaţie electrică. 
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          Lucrările de tinichigerie şi vopsitorie  din lipsă de oameni specializaţi şi din lipsă 
de dotare tehnică s-au efectuat la SC Europa SA Focşani.   
          Pentru buna funcţionare a parcului auto s-au cheltuit în anul 2011 următoarele 
sume :  

- pentru piese auto şi accesorii      71829  lei 
- pentru carburanţi şi lubrifianţi    289792  lei 

            - pentru materiale          39585 lei 
            - anvelope                                        47026 lei 
            - acumulatori auto                          3171  lei 
            - uleiuri minerale şi vaseline      12682  lei 
            - benzină                                             5123  lei 
            - reparaţii, vopsitorie, tinichigerie, verificat şi reparat sisteme direcţie, suspensie, 
schimburi ulei, sisteme hidraulice                         122311.23 lei   
          Pe parcursul anului 2011 la serviciul mecanizare nu au fost înregistrate 
evenimente deosebite privind accidentele de munca sau accidente rutiere . 
          Activitatea parcului auto constă în colaborarea cu celelalte ateliere şi servicii şi în 
special cu secţia Spaţii verzi, serviciul iluminat public, marcaje rutiere, ecarisaj,  atelierul 
de intreţinere mobilier urban, ridicări containere gunoi din cimitire şi efectuarea 
deszăpezirii şi combaterea poleiului pe raza Municipiului Focşani . 
          În baza HCL 96 / 29 martie 2011 s-a înfiinţat serviciul de ridicări auto a maşinilor 
parcate neregulamentar ocazie cu care s-a achiziţionat o autospecială pentru ridicări 
auto. În perioada de când s-a început această activitate s-au ridicat autovehicule în 
valoare totală de 263025 lei . 

Pentru anul 2012 ca obiectiv principal este înlocuirea şi modernizarea parcului 
auto.    

Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri  
În baza bugetului alocat pe anul 2011, a contractelor încheiate şi a situaţiilor 

neprevazute s-au efectuat lucrări de reparaţii străzi în valoare de 17.3  mld lei: 
- reparaţii îmbrăcăminte asfaltică la străzi = 23.154 mp. 
- reparaţii îmbrăcăminte asfaltică cu reciclatorul = 740 mp. 
- întreţinere străzi cu decapare mecanică = 540 mp. 
- refacere carosabil cu balast şi mixtură frezată = 2000 mp 
- accidente subterane = 2 buc. 
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Investiţii  
  În baza bugetului alocat pe 2011 s-au realizat următoarele obiective de investiţii: 
1. amenajare locuri joacă pentru copii (2 buc) în valoare de 1.000.000 lei. 
2. achiziţionat utilaje necesare activităţilor de gospodărire comunală şi spaţii verzi în 

valoare de 724,7 mii lei  
3. reparaţii monumente istorice, fântâni arteziene;  

 
  La capitolul „Lucrări noi” s-au pregătit documentaţiile tehnice economice pentru 
începere în anul 2012 a următoarelor obiective de investiţii: 

- extindere şi amenajare Cimitir Sudic  
- amenajare Cimitir Sudic – etapa a II-a  
- reabilitare alimentare cu apă parcuri în municipiul Focşani; 
- reabilitare cu alimentare cu apă Sere şi pepinieră Mândreşti; 
- extindere sere etapa a II-a Mândreşti; 
- atelier de confecţii metalice. 
- spaţiu comercial Cimitir Nordic 
- reabilitare alimentare cu apă şi canalizare cimitire Focşani 
 

Întretinere şi reparatii mobilier urban 
        În cursul anului 2011 personalul muncitor din cadrul Atelierului de întreţinere şi 
reparaţii mobilier urban a efectuat următoarele activităţi: 
 

1. Confecţii metalice  
- confecţionat containere pentru gunoi:                                     3.433 lei 
- confecţionat cuşti pentru câini comunitari:                              1.377 lei 
- confecţionat suporţi pentru lămpi de iluminat pe stâlp:                333 lei 
- confecţionat rafturi arhivă D.D.S.P.:                                             846 lei 
- confecţionat stâlpi pentru indicatoare parcări:                              308 lei 
- confecţionat capace pentru stâlpi semafoare:                              643 lei 
- confecţionat uşă metalică pentru magazie materiale:                  487 lei 
- confecţionat rafturi metalice pentru Atelier mecanic:                   424 lei 
- confecţionat arcade metalice pentru Orăşelul Copiilor:               555 lei 

                                                             TOTAL                        8.406 LEI 
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2. Montare mobilier urban 
2.1. montat bănci – 60 buc:                                   

- Piaţa Teatru                                                              6 buc. 
- B-dul Unirii şi B-dul Bucureşti                                29 buc. 
- Sala Polivalentă                                                        6 buc. 
- str. Constituţiei                                                         5 buc. 
- Grădina Publică – L.J.C.                                          4 buc. 
- str. M. Kogălniceanu – Bibliotecă                            2 buc. 
- str. Brăilei                                                                 8 buc. 

                                          TOTAL                     584 LEI  
 

2.2. montat coşuri pentru gunoi – 40 buc.: 
- B-dul Bucureşti şi B-dul Unirii                                      23 buc 
- str. Brăilei                                                                         4 buc 
- str. M. Kogălniceanu (Bibliotecă)                                     1 buc 
- Piaţa Teatru                                                                     4 buc 
- L.J.C. Grădina Publică                                                     4 buc 
- str. M. Gh. Pastia                                                             2 buc 
- str. Independenţei                                                            2 buc 

                                                            TOTAL         384 LEI 
 

             
 

2.3. montat garduri – 400 m: 
- Piaţa Teatru 
- B-dul Unirii (BIG) 
- B-dul Unirii (POLIVALENTĂ) 
- Grădina Publică (L.J.C.) 
- str. D. Cantemir 
- Piaţa Unirii                                                              

                                                             TOTAL    10.840 LEI  
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2.4. montat piloni – 80 buc: 
- Zona Sălii Polivalente 
- str. Vrancei 
- B-dul Independenţei 

                                                            TOTAL             410 LEI 
 

3. Reparat mobilier urban 
3.1. reparat bănci în: 

- Parc N. Bălcescu 
- Parc Shumann 
- Parc zona BIG 

                                                            TOTAL                   625 LEI 
 

3.2.  reparat elemente de joacă pentru copii: 
                                                                       TOTAL                   560 LEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              3.3.  reparat bazine instalaţie apă pentru fântâni arteziene: 

- reparat pompe fântâni arteziene                                  240 lei 
- reparat instalatie apă fântână arteziană N. Bălcescu     153 lei 
- reparat instalatie apă fântână arteziană Piaţa Unirii       360 lei 
- reparat bazin apă fântână arteziană parc R. Shumann  549 lei 

                                                         TOTAL              1.304 LEI 
 

3.4. reparat garduri metalice: 
- B-dul Unirii                                                                         816 lei 
- Piaţa Teatru                                                                         213 lei 
- L.J.C. B-dul Bucureşti                                                        102 lei 
- Stadion "23 August"                                                             68 lei 
- str. Mr. Gh. Pastia                                                              325 lei 
- str. Independenţei                                                                 81 lei 
- str. Răsăritului                                                                    105 lei 
- L.J.C. str. Târnăvitu                                                           532 lei 
- str. Mărăşeşti – Cimitir Nordic                                           120 lei 
- Pasarela Odobeşti – Focşani                                                97 lei 

                                                            TOTAL            2.507 LEI 
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3.5. Reparaţii diverse 

- reparat unelte 
- reparaţii auto 
- reparat indicatoare parcări 
- reparat pasaj Vâlcele 
- reparat containere pentru gunoi 
- reparat pereţi magazie Cimitir 
- reparat incintă Atelier Mecanic 
- reparat şabloane pentru marcaje 
- reparat panouri pentru Orăşelul Copiilor 
- reparat zid incintă Atelier Mecanic 
- reparat dispozitiv barieră  

                                                                    TOTAL             9.968 LEI 
 

3.6.  Vopsitorii, zugrăveli      
- revopsit suporţi pentru steaguri 
- revopsit fişete birouri 
- revopsit gard împrejmuire Teatru 
- revopsit săli birouri D.D.S.P. 
- revopsit piloni şi module 
- revopsit containere pentru gunoi 
- revopsit gărduţuri pentru protecţie spaţii verzi 
- revopsit elemente de joacă pentru Orăşelul Copiilor 

                                                                      TOTAL             1.925 LEI 
 

4. Alte lucrări 
- demontat garduri deteriorate 
- demontat gard B-dul Unirii 
- demontat gard str. Anghel Saligny 
- demontat gard zona Obor 
- demontat bănci B-dul Bucureşti 
- demontat mobilier Grădina Publică 
- montat pavilioane cu bănci şi mese pentru şahişti în Parc N. Bălcescu 
- montat elemente de joacă pentru copii– str. Democraţiei -ANL 
- montat panouri pentru Orăşelul Copiilor 

                                                                      TOTAL           2.987 LEI 
 
                                            TOTAL GENERAL                 40.500 LEI 

 
Administrare parcări 

 Conform HCL 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare pentru 
aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 
parcare  are în administrare 7813 locuri de parcare. În anul 2011 au fost trasate, 
amenajate şi compartimentate parţial zonele: Sud, Polivalenta – b.dul Unirii, Unirea 
Principatelor – strada Arhitect Mincu, Strada M. Kogalniceanu, Bdul Independenţei, 1 
Decembrie, Uniplus  strada 8 Martie. Astfel, în anul 2011 au încheiate un număr de 851 
de contracte de închiriere locuri parcare.  

Procedurile de identificare, refacere, trasare şi atribuire vor continua şi în anul 
2012. 
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 În cursul anului 2011, conform Legii nr 421/2002 au fost identificate 7  
autovehicule abandonate şi depozitate în vederea predării la Remat şi 105 autovehicule 
abandonate care au fost ridicate de către proprietarii acestora de pe domeniul public. 
 
 În anul 2011  au fost încasări  de 202601 lei din care : 

- taxa piată    188921 lei  
- taxe abonamente parcări     2850 lei  
- taxe aprovizionare cu marfă   2280 lei  
- taxe aviz traseu.                     8550 lei  
 
 Ca obiective pentru anul 2012 : 
- identificarea , refacerea şi compatimentarea parcărilor în vederea închirierii; 
- supreveghere video a parcărilor 

Alte activităţi executate au vizat lucrări de dezinsecţie şi deratizare, dar şi 
asigurare logistică pentru desfăşurarea proceselor electorale. 

 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

 
Poliţia Locală a municipiului Focşani funcţionează ca serviciu public de interes 

local, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Local Focşani, sub conducerea 
Primarului şi este înfiinţată, organizată şi funcţionează în baza prevederilor Hotărârii de 
Consiliu Local al municipiului Focşani nr.18/ 19, din 25 ianuarie 2011, începându-şi 
activitatea la data de 1 martie 2011. 
 Structura organizatorică a Poliţiei Locale a municipiului Focşani este în 
conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Personalul Poliţiei Locale a municipiului Focşani a desfăşurat multiple activităţi 
de prevenire şi combatere a faptelor antisociale conform competenţelor ce le revin prin 
Legea nr.155/2010 şi Hotărârea de Guvern nr.1332/2010, în vederea apărării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi 
descoperirea infacţiunilor, în toate domeniile pentru care sunt împuterniciţi să acţioneze, 
respectiv : asigurarea ordinii publice, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în 
construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale, evidenţa 
persoanelor şi alte domenii stabilite de lege. 
 Activitatea Poliţiei Locale se desfaşoară în interesul persoanei, al comunităţii, în 
scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public 
şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului. 
 

 
 
 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a municipiului Focşani 
cooperează cu unitaţile, respectiv structurile teritoriale judeţene ale Poliţiei Române, ale 
Jandarmeriei, ale Poliţiei de Frontieră şi ale Inspectoratului Teritorial  pentru Situaţii de 
Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează 
cu organizaţii neguvernamentale,  precum şi cu persoane fizice şi juridice, în conditiile 
legii. 
 Poliţia Locală a municipiului Focşani solicită intervenţia structurilor sau unităţilor 
Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice situaţii ce excedează 
atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 
 Poliţia Locală a municipiului Focşani işi desfaşoară activitatea pe baza principiilor 
legalităţii, încrederii, previzibilitătii, proximitătii, proporţionalităţii şi gradualităţii, 
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deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacitaţii, răspunderii şi responsabilităţii, 
imparţialităţii şi nediscriminării. 

      În exercitarea atribuţiilor care îi revin, conform legii, personalul Poliţiei Locale a 
municipiului  Focşani este obligat să respecte drepturile şi libertaţile fundamentale ale 
omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile 
normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind 
activitatea sa profesională. 
 Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin acestei instituţii au contribuit 
un număr de 103 lucrători, din care 85 funcţionari publici şi 18 personal contractual. 
        Pe parcursul anului 2011, Poliţia Locală a municipiului Focşani a asigurat liniştea, 
ordinea şi siguranţa cetăţenilor, le-a acordat sprijin conform competenţelor conferite de 
lege, a încercat tot timpul să-i ajute în momentele dificile, aşa că putem spune că 
menirea poliţistului local a fost îndeplinită şi că nu a acţionat ca o forţă de constrângere, 
ci a fost alături de cetăţeni, a prevenit comiterea unor fapte antisociale, a cooperat cu 
alte autorităţi şi instituţii publice pentru a veni în sprijinul direct al cetăţenilor. 
 

 
 
        De asemenea, lucrătorii instituţiei noastre au asigurat respectarea prevederilor 
legale privind curăţenia pe teritoriul municipiului Focşani, urmărind depozitarea corectă 
a deşeurilor de orice fel, au asigurat un climat de comerţ civilizat pentru toţi cetăţenii 
comunităţii, prin eliminarea comerţului stradal din locurile neautorizate. 
        Relaţiile de colaborare se stabilesc între compartimentele din structura 
organizatorică a Poliţiei Locale a municipiului Focşani sau între acestea şi 
compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Focşani şi a instituţiilor aflate în 
subordinea sau coordonarea Consiliului Local al municipiului Focşani. 
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  I. Serviciul ordine publică: 
 Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine publică au fost prezenţi la diferite 
activităţi culturale, economico-sociale, politice, religioase şi manifestări tradiţionale, 
precum şi la evenimentele organizate de municipalitate ori concerte de muzică în aer 
liber. 
 Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine publică au constatat pe parcursul 
anului 2011, un număr de 50 sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr de 30 
amenzi contravenţionale aplicate şi un număr de 20 avertismente, fapt ce a condus la 
creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor municipiului Focşani, după cum urmează: 

               - Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, un număr de 29 sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 11 avertismente şi 18 amenzi, în valoare de 4200 lei; 

               - HCL Focşani nr.63/2002 privind gospodărirea municipiului Focşani, un număr 
de 14 sancţiuni contravenţionale, dintre care 5(cinci) avertismente şi 9(nouă) amenzi, în 
valoare de 3500 lei; 

              - Procese- verbale de contravenţie anulate = 5(cinci) bucăţi. 
           Pe parcursul anului 2011, poliţiştii locali pe lângă activitaţile curente desfăşurate 
zilnic au organizat şi desfăşurat acţiuni punctuale de prevenire a faptelor antisociale, în 
vederea creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor municipiului Focşani; în acest sens, 
poliţiştii locali au intervenit pentru a identifica şi legitimă un număr de 250 persoane 
suspecte de săvârşirea unor contravenţii/infracţiuni- pe stradă, în localuri publice, 
parcuri, zone de agrement şi alte locuri. 
  
Exemplificam cateva dintre activitatile desfasurate de politistii locali pe parcursul 
anului 2011: 
     - Asigurarea ordinii şi liniştii publice în locurile stabilite prin planul de pază şi ordine 
publică, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia şi 
comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite de către Consiliul Local al municipiului 
Focşani; 
      - Asigurarea, însoţirea şi protecţia personalului din aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Focşani, din instituţiile publice de interes local la efectuarea unor 
controale ori acţiuni specifice; 
     - Supravegherea zonelor în care se fac frecvent depozitări de gunoi şi moloz pe raza 
municipiului Focşani; s-a trecut prin zona parcurilor, după cum urmează: Parcul Nicolae 
Bălcescu şi Parcul Robert Schumann şi prin zona spaţiilor cu flori de pe raza 
municipiului Focşani ; 

- Asigurarea securităţii obiectivelor şi paza bunurilor din incinta Gradiniţelor nr.10/13; 
nu au avut loc evenimente deosebite în timpul executării serviciului de patrulare; 

  - Poliţiştii locali au patrulat periodic în zona de responsabilitate, cu staţionări repetate 
la şcoli /grădiniţe şi locuri de joacă pentru copii,  în vederea prevenirii faptelor 
antisociale, conform prevederilor legale stabilite de Consiliul Local al municipiului 
Focşani ; 
    - Asigurarea ordinii şi liniştii publice în zonele instituţiilor de învătământ din municipiul 
Focşani- la Colegiul Tehnic- Edmond Nicolau ; Colegiul Tehnic- Arhitect Ion Mincu  şi 
Liceul cu program  Sportiv avându-se în vedere prevenirea absenteismului şcolar şi 
crearea unui climat de siguranţă în preajma acestora; au fost desfăşurate activităţi de 
prevenire a delincvenţei juvenile în unităţile de învăţământ, cu accent pe prevenirea 
actelor de violenţă în şcoli; 

  - Asigurarea ordinii şi liniştii publice în perimetrul obiectivului  Piaţa Unirii şi Gradina 
Publică din municipiul Focşani - staţionarea în zonă şi supravegherea materialelor de 
construcţie depozitate în incinta şantierului, cu ocazia desfăşurării lucrărilor de 
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modernizare ce au fost efectuate pe parcursul anului 2011, de către Primăria 
municipiului Focşani; 
     - Patrularea în zona Teatrului Maior Gheorghe Pastia  şi a  Parcului Mihai Viteazul  
pentru a asigura supravegherea desfăşurării în bune condiţii a ceremoniilor de 
căsătorie; 

- Poliţiştii locali au acţionat în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice la  Serviciul 
Paşapoarte  din municipiul Focşani, avându-se în vedere asigurarea respectării 
semnificaţiei indicatorului de « Oprirea interzisă » din faţa instituţiei publice;  
     - Poliţiştii locali au acţionat în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice la Serviciul 
Ecarisaj - în vederea gestionării câinilor fără stăpân de pe străzile municipiului Focşani; 
în acest sens, poliţiştii locali au acordat sprijin personalului specializat în capturarea şi 
transportul acestora la adăpost ; de asemenea, au fost înmânate înştiinţări persoanelor 
fizice cu privire la respectarea legislaţiei privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi 
sau agresivi din municipiul Focşani; 

   - Poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea publică la stadionul « Milcovul » din 
municipiul Focşani, pe durata disputării meciurilor de fotbal ce au avut loc pe parcursul 
anului 2011; de asemenea, poliţiştii locali au intervenit pentru menţinerea ordinii şi liniştii 
publice pe timpul desfăşurarii meciurilor de fotbal, la Sala Polivalenta  din municipiul 
Focşani ; 

   - Au fost verificate bancomatele, unităţile bancare, casele de pariuri, casele de 
amanet, agenţiile loto, casele de schimb valutar, magazinele de bijuterii, societăţile 
comerciale şi agenţii de pază de pe raza municipiului Focşani, avându-se în vedere 
identificarea şi prevenirea faptelor antisociale stradale de pe raza municipiului Focşani; 

- Poliţiştii locali au intervenit pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, cu precădere 
în zona cluburilor cu program de discotecă; au fost supravegheate parcările şi modul de 
asigurare pe timp de noapte al obiectivelor economice; 

  - Poliţiştii locali au participat la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor 
publice, în colaborare cu Poliţia municipiului Focşani şi Jandarmeria Română, în scopul  
menţinerii unui climat de siguranţă publică pentru cetăţenii municipiului Focşani. 

 
   Relevante în acest sens sunt următoarele aspecte : 
- Asigurarea ordinii şi liniştii publice în sectorul vânzătorilor de carne de miel, cu 

ocazia « Sărbătorilor  de Paşte -25, 26 aprilie 2011 » ; îndepărtarea cerşetorilor din zona 
bisericilor şi asigurarea ordinii publice pentru desfăşurarea în bune condiţii a slujbelor 
religioase ce au avut loc noaptea - « Învierea Domnului » ;  

- Poliţiştii locali au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona Crângului Petreşti  cu 
ocazia « Manifestărilor culturale » organizate pe data de 1 mai 2011- Ziua Internaţională 
a Muncii ;  

- Politiştii locali au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice cu ocazia 
serbării « Zilei Europei- 9 mai 2011 » în Piaţa Gării unde a avut loc un spectacol artistic 
organizat de Consiliul Judeţean Vrancea; 

- Dirijarea şi fluidizarea traficului rutier pe bd.Garii/ în  Piaţa Gării  pentru desfăşurarea 
în condiţii de ordine şi siguranţă publică a spectacolului pentru copii, organizat cu ocazia 
zilei de « 1 iunie 2011-Ziua Copilului »  ; 

- Asigurarea ordinii şi liniştii publice în  Piaţa Gării  în vederea desfăşurării în bune 
condiţii a festivităţilor care au avut loc cu ocazia « Zilelor Municipiului Focşani » în 
perioada 6 iulie- 10 iulie 2011 ;  

- Au fost luate măsuri de siguranţă şi ordine publică în  Piaţa Unirii şi  Gradina 
Publică  cu ocazia desfăşurării « Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului - Bachus 
2011 » în perioada 30 septembrie-2 octombrie 2011; 

- Poliţiştii locali au asigurat supravegherea şi fluidizarea traficului rutier pe bd.Cuza 
Vodă, cu  ocazia depunerii coroanelor de flori la « Statuia Eroilor » din municipiul Focşani 
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şi a defilării paradei militare, cu ocazia « Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie 
2011 » ; 

            - Poliţiştii locali au acţionat în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice în zona 
Piaţa Unirii şi Gradina Publică din municipiul Focşani, asigurând integritatea mobilierului 
urban, protejarea spaţiilor verzi, a mobilierului stradal şi a instalaţiilor tehnice aparţinând 
domeniului public;  
       - Poliţiştii locali au efectuat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza 
municipiului Focşani - la Cimitirul Nordic/Sudic - avându-se în vedere supravegherea 
ceremoniilor funerare pentru buna desfăşurare;  
    - Poliţiştii locali, în colaborare cu Poliţia Română, au acţionat pentru identificarea 
cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor 
legali, a persoanelor fără adăpost şi au procedat la încredinţarea acestora serviciului 
public de asistentă socială, în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 - Poliţiştii locali au intervenit pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, avându-se în 
vedere supravegherea operaţiunii de aprovizionare a boxelor şi meselor închiriate în 
vederea comercializării produselor specifice pentru sărbătorile de iarnă; şi totodată pentru 
fluidizarea traficului rutier în parcările din jurul  Pieţei Moldovei, cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă- « Sarbatoarea Nasterii Domnulu - 25,26 decembrie 2011 » ; 

- În acest sens, poliţiştii locali au acordat sprijin medicilor veterinari în activităţile de 
verificare şi control a calităţii produselor comercializate de sărbători - comerţul cu carne de 
porc - în vederea respectării normelor sanitar-veterinare, conform prevederilor legale; 

- Prin urmare, având ca obiectiv asigurarea unui climat de sigurantă publică în 
noaptea dintre ani, poliţiştii locali au acţionat pe străzile din municipiul Focşani pentru a 
preveni comiterea de fapte antisociale; 

- Poliţiştii locali au avut în vedere zona centrală a oraşului, respectiv Piaţa Unirii şi 
Gradina Publică, unde s-a desfăşurat “Concertul de Anul Nou” şi focul de artificii, dar nu 
au fost uitate nici celelalte zone vulnerabile de pe raza municipiului Focşani; 
         - În acest sens, poliţiştii locali au acordat o atenţie deosebită zonelor dintre blocuri, 
cele slab iluminate, precum şi în vederea supravegherii parcărilor auto pentru prevenirea 
comiterii de infracţiuni, fapte de agresiune şi distrugeri de orice fel - având în vedere 
numărul mare de persoane care au sărbătorit noaptea dintre ani în “Piaţa Unirii” şi 
“Grădina Publică/ Oraşelul Copiilor”, poliţiştii locali au acţionat în zona menţionată şi 
pentru dirijarea şi fluidizarea traficului rutier. 

          - Poliţiştii locali au executat activităţi de prevenire a infracţionalităţii stradale, 
menţinerea climatului de siguranţă şi ordine publică pe raza municipiului Focşani, în 
scopul identificării faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială conform Legii 
nr.61/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

   
 II. Serviciul circulaţia pe drumurile publice: 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului rutier au asigurat supravegherea traficului 
rutier, patrularea auto şi controlul în trafic, în colaborare cu Poliţia municipiului Focşani; 
poliţiştii locali au acordat sprijin agenţilor de poliţie la controlul cu aparatul alcooltest, în 
vederea identificării şi sancţionării conducătorilor auto care consuma băuturi alcoolice la 
volan, conform prevederilor legale în vigoare, OUG nr.195/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.      
 Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulatia pe drumurile publice au 
acţionat zilnic pentru a asigura supravegherea şi fluidizarea traficului rutier; s-a acţionat 
pentru verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră şi a fost acordată 
asistenţă în zonele unde s-au aplicat marcaje rutiere; de asemenea, s-a acţionat în 
vederea depistării autoturismelor parcate/ staţionate neregulamentar pe raza 
municipiului Focşani- pe spaţiile verzi sau pe trotuarele unde traficul pietonal este 
îngreunat sau se desfăşoară cu dificultate. 
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          Poliţiştii locali au acordat spijin unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române pentru 
asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor  speciale/ agabaritice de pe 
raza municipiului Focşani; s-a acţionat în vederea respectării normelor legale privind 
masa maxima admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum din municipiul Focşani. 
        Poliţiştii locali din cadrul Serviciului rutier au intervenit pentru a acorda sprijin în 
cazul producerii accidentelor rutiere cu victime/fără victime; în acest sens au fost 
efectuate măsurători la faţa locului, iar persoanele implicate în accidente au fost invitate 
la sediul Poliţiei municipiului Focşani pentru declaraţii şi întocmirea documentelor 
legale. 
 

 
 
         Totodata s-a acţionat în vederea ridicării autovehiculelor abandonate pe domeniul 
public şi au fost aplicate sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală.           

     Prin urmare au fost aplicate un număr de 1500 sancţiuni contravenţionale-amenzi 
şi avertismente, conform prevederilor legale, cu modificările şi completarile ulterioare, 
astfel : 

         - HG nr.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, un număr de 1350 
sancţiuni contravenţionale, dintre care 772 avertismente şi 578 amenzi, în valoare de 
86677 lei/ implementare 2996 puncte penalizare; 

         - Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, un număr de 10(zece) sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 1(un) avertisment şi 9(nouă) amenzi, în valoare de 1900 
lei ; 
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           - HCL Focşani nr.63/2002 privind gospodărirea municipiului Focşani, un număr de 
20 sancţiuni contravenţionale, dintre care 11 avertismente şi 9(nouă) amenzi, în valoare 
de 1900 lei ; 

           - HCL Focşani nr.95/2006 privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor 
de parcare situate pe raza municipiului Focşani, un număr de 40 sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 28 avertismente şi 12 amenzi, în valoare de 440 lei ; 

            - HCL Focşani nr.110/2008 privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 
vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar sau abandonate pe domeniul 
public/privat al municipiului Focşani, un număr de 6(şase) sancţiuni, dintre care 5(cinci) 
avertismente şi 1(una) amendă, în valoare de 134 lei ; 

            - HCL Focşani nr.63/2002 + Legea nr.61/1991- un număr de 3(trei) sancţiuni, 
dintre care 3(trei) amenzi, în valoare de 1600 lei ; 

            - Legea nr.61/1991+HCL Focşani nr.95/2006-1(una) sancţiune= 1(una) amendă, în 
valoare de 240 lei ; 

            - HG nr.1391/2006+Legea nr.61/1991-2(doua) sancţiuni =2(doua) amenzi, în 
valoare de 534 lei ; 

            - Procese- verbale de contravenţie anulate = 43 bucaţi. 
        Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Rutier au acţionat împreună cu poliţiştii din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea şi angajaţi ai Primăriei municipiului 
Focşani, pentru depistarea autovehiculelor staţionate neregulamentar. 
       În acest sens au fost ridicate şi depozitate pe platforma amenajată pe raza 
municipiului Focşani, de pe str. Răsăritului nr. 94, un număr de 350 autoturisme,  au 
fost sancţionate un număr de 300 persoane, dintre care 150 pentru staţionarea în loc 
nepermis şi un număr de 150 persoane pentru nerespectarea indicatorului rutier  
„Oprirea Interzisă”. 
 

 
 
          De asemenea, poliţiştii locali au participat lunar la sedinţe de pregătire/instruire 
profesională, organizate în cadrul Primăriei municipiului Focşani, în scopul aprofundării 
cunoştinţelor de ordine publică şi circulaţie rutieră, conform tematicii aprobate de Poliţia 
Română. 
         Totodată poliţiştii locali trebuie să respecte instrucţiunile proprii de sănătate şi 
securitate în muncă - programul de instruire al lucrătorilor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă - conform dispoziţiilor primite - aceştia având obligaţia să înştiinţeze 
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conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, cu privire la orice accident de muncă 
ce ar avea loc în timpul executării serviciului. 
            
 III. Serviciul pază şi ordine: 
            Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în 
scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva  oricăror acţiuni 
ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a 
protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea 
fizică sau sănătatea - conform Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În cadrul Serviciului de pază şi ordine şi-au desfăşurat activitatea pe parcursul 
anului 2011, un număr de 15 paznici - personal contractual, care au asigurat paza şi 
protecţia obiectivelor - posturi fixe, după cum urmează: 
 - asigurarea  pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de 
Consiliul Local al municipiului Focşani - Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, 
Primăria municipiului Focşani şi Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul 
Focşani. 
 Prin prestarea serviciilor de pază şi ordine, Poliţia Locală a municipiului Focşani 
urmăreşte asigurarea pazei proprietăţii împotriva furturilor, distrugerilor, a incendiilor, 
precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale, precum şi restricţionarea 
accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive. 
  
 IV. Compartimentul Juridic: 
 În cadrul Compartimentului Juridic s-a avut în vedere urmărirea întocmirii 
documentaţiei necesare pentru promovarea acţiunilor în instanţă, s-au formulat căile de 
atac în urma comunicării sentinţelor, pentru apărarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite 
de lege. 
 S-au promovat acţiuni în vederea recuperării debitelor,  a fost reprezentată 
instituţia la toate termenele de judecată la cauze care au ca obiect litigii de muncă, 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, daune morale, cereri de revizuire şi 
s-au formulat apărări la toate capetele de cereri. 
 
 V. Compartimentul resurse umane: 
 În cursul anului 2011, personalul Compartimentului resurse umane a desfăşurat 
activităţi specifice în domeniu, respectiv întocmirea deciziilor de încetare a raporturilor 
de serviciu, de numire în funcţiile publice, eliberarea de adeverinţe sau alte documente 
solicitate de angajaţi, întocmirea documentelor de acordare a drepturilor salariale, 
ţinerea evidenţei concediilor de odihnă şi medicale, eliberarea documentelor de 
legitimare, întocmirea situaţiilor statistice trimestriale, întocmirea Statului de Funcţii şi a 
Organigramei pentru anul 2011, desfăşurarea pregătirii profesionale lunare cu cele 
două categorii de personal angajat al instituţiei. 
 Pe parcursul anului 2011, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale a 
municipiului Focşani au susţinut examen - prin transformarea posturilor ocupate, ca 
urmare a promovării examenelor, astfel: 

a) Un număr de 51 funcţionari publici au fost promovaţi în funcţia publică, prin 
promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut anterior; 

b) Un număr de 9(nouă) funcţionari publici au fost promovaţi în funcţia publică, 
în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în 
care îşi desfăşoara activitatea; 

În acest sens au fost completate fişele de post ale funcţionarilor publici care au 
promovat în funcţia publică, cu noi atribuţii şi responsabilităţi. 
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c) De asemenea, în anul 2011, un număr de 2(doi) funcţionari publici din cadrul 
Poliţiei Locale a municipiului Focşani au fost sancţionati disciplinar 
(sancţiunea aplicată de Comisia de disciplină - diminuarea drepturilor 
salariale), pentru consumul de bauturi alcoolice în timpul executării serviciului; 
nu au existat consecinţe socialmente periculoase în urma abaterilor 
disciplinare savârşite de functţonarii publici. 

 
 VI. Compartimentul Financiar- Contabilitate: 
 Resursele financiare ale Poliţiei Locale a municipiului Focşani sunt asigurate prin 
finanţare de la Bugetul local şi finanţare din venituri proprii. 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare din bugetul local şi venituri proprii 
aprobat pentru Poliţia Locală a municipiului Focşani, conform prevederilor stabilite de  
Consiliul Local al municipiului Focşani, pentru anul 2011 a fost în sumă de 2615.000 lei. 

Personalul Poliţiei Locale are dreptul la uniformă de serviciu şi echipament de 
protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciilor, care se acordă gratuit 
şi se finanţează din bugetul Poliţiei Locale a municipiului Focşani. 
 Uniforma şi însemnele distinctive se poartă de către poliţiştii locali numai în 
timpul executării serviciului. 
 Pe parcursul anului 2011, Poliţia Locală a municipiului Focşani a achizitţionat 
uniforme pentru politiştii locali, conform prevederilor legale, în valoare de 193.512 lei; iar 
funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de activitate - mediu, resurse umane, 
activitate comerciala, evidenţa populaţiei, contabilitate etc., au efectuat cursuri de 
perfecţionare profesională organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în 
centrele regionale. 
 Pe parcursul anului 2011, poliţiştii locali au urmat cursurile de formare iniţială în 
centrul naţional de pregătire din Municipiul Iaşi, cu durata de 3(trei) luni, în valoare de 
2000 lei/persoana(taxa curs), astfel: 
 - 18 poliţişti locali, dintre care 6(şase) poliţişti locali în prima parte a anului 2011 
(în perioada iulie-septembrie) şi 12 poliţişti locali în a doua parte a anului 2011 (in 
perioada octombrie-decembrie 2011); 
 -în acest sens, poliţiştii locali au absolvit programele de formare iniţială cu note 
foarte bune. 
 În urma promovării examenului, poliţiştii locali au obţinut un certificat de absolvire 
eliberat în condiţiile legii de către instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea 
competenţelor profesionale dobândite. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevăzut de lege pentru 
documentele de studii. 
 Poliţiştii locali au dreptul să poarte armament şi muniţie doar după absolvirea 
cursurilor de formare iniţială, conform prevederilor legale. 
 Prin urmare, anul viitor poliţiştii locali vor continua programele de formare iniţială 
deoarece dispoziţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor au prevăzut faptul că toţi 
poliţiştii locali trebuie să urmeze cursuri de formare profesională într-o perioadă de 
5(cinci) ani, conform Legii nr.155/2010 şi HG nr.1332/2010, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale. 
 În anul 2012 un număr de 18 poliţişti locali vor urma cursurile de formare iniţială; 
aceştia vor fi trimişi la centrele de pregătire în cate 3(trei) serii diferite, conform ordinului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor; în acest sens au fost alocaţi 7600 lei/persoană - 
la fel ca în anul 2011 - taxa curs şi cheltuieli de şcolarizare ocazionate de urmarea 
programelor de formare pentru personalul participant. 
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VII. Compartimentul evidenţa populaţiei: 
Pe parcursul anului 2011, personalul din cadrul Compartimentului evidenţa 

populaţiei a desfăşurat activităţi de verificare a respectării prevederilor legislative, 
conform competenţelor ce le revin. 

Au fost înmânate un număr de 300 cărţi de alegător persoanelor la împlinirea 
vârstei de 18 ani, pe raza municipiului Focşani şi s-a avut în vedere punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 
ani, care nu aveau acte de identitate. 

În acest sens au fost întocmite referate de verificare şi au fost predate către 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei Focşani, conform respectării 
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date. 

 
VIII. Compartimentul disciplina în construcţii şi afisaj stradal: 
Pe parcursul anului 2011, personalul din cadrul  Compartimentului disciplina în 

construcţii şi afişaj stradal a desfăşurat activităţi de verificare a respectării prevederilor 
legislative în ceea ce priveşte amenajarea teritoriului şi urbanismul, conform 
competenţelor ce le revin, după cum urmează: 
      - Au fost efectuate verificări pe raza municipiului Focşani şi au fost înmânate 
somaţii/ înştiinţări pentru verificarea legalităţii construcţiilor - în vederea deţinerii 
autorizaţiei de construire; au fost realizate desfiinţări/demolări, conform Legii nr.50/1991 
pentru construcţiile edificate fără respectarea autorizaţiei de construire pe domeniul 
public; 
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 - Poliţiştii locali au acţionat pentru verificarea respectării normelor legale privind 
afişajul publicitar, afişajul electoral  şi orice altă formă de afişaj/ reclamă, inclusiv cele 
referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice. 
 

IX. Compartimentul privind protectia mediului: 
Pe parcursul anului 2011, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului mediu au 

desfăşurat activităţi de verificare a respectării prevederilor legislative, conform 
competenţelor ce le revin, după cum urmează: 

 - Au fost sesizate autorităţile şi instituţiile publice competente cu privire la cazurile 
de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; de 
asemenea, a fost întocmit “Programul pentru gestionarea calităţii aerului” în municipiul 
Focşani; 
       - Au fost verificate societătile care efectuează lucrări de termoizolare a blocurilor şi 
au fost înmânate inştiinţări privind păstrarea curăţeniei şi interzicerea depozitării 
deşeurilor pe domeniul public - pe raza municipiului Focşani, conform HCL Focşani 
nr.63/2002 ; 
       - În acest sens, au fost înşţiinţaţi administratorii firmelor de construcţii,  în scopul 
încheierii contractelor cu firmele de salubritate pentru ridicarea deşeurilor de pe 
domeniul public; 

 - De asemenea, au fost înmânate şi persoanelor fizice înştiinţări conform 
prevederilor HCL Focşani nr.63/2002 privind păstrarea curăţeniei pe raza municipiului 
Focşani; 

- În anul 2011 s-a pregătit « Campania de colectare a deşeurilor electrice şi 
electrocasnice » de pe raza municipiului Focşani; au fost împărţite pliante cetăţenilor şi 
au fost instalate punctele de colectare din municipiul Focşani în care au stat voluntarii, 
pentru a colecta aceste deşeuri. 
 

 
 
X. Compartimentul activitate comercială : 
Pe parcursul anului 2011, personalul din cadrul  Compartimentului activitate 

comercială a desfăşurat activităţi de verificare a respectării prevederilor legislative, 
conform competenţelor ce le revin, după cum urmează: 

           - Controlul comercial având ca tematică respectarea prevederilor HG nr. 333/2003, 
OG nr. 99/2000 republicată, HCL Focşani nr. 304/2005, completată şi modificată, HCL 
Focşani nr.141/2010, la  societăţile comerciale de pe raza municipiului Focşani; 

- În acest sens au fost verificaţi 523 agenţi economici şi au fost soluţionate 11 
reclamaţii ce vizau aspecte de tulburare a ordinii şi liniştii publice în urma cărora s-au 
aplicat 4(patru) amenzi contravenţionale. 

Urmare controlului şi adreselor înaintate societăţilor comerciale de către 
Compartimentul activitate comercială în anul 2011, au fost autorizaţi 350 agenţi 
economici noi, au fost vizate peste 95 % din totalul autorizaţiilor existente, profilul 
activităţilor autorizate în baza HCL Focşani nr.304/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, fiind : 

- 88 % - activitate de comerţ şi prestări servicii; 
- 12 % - activitate de alimentaţie publică. 

Au fost distribuite adrese agenţilor economici privind obligativitatea obţinerii 
autorizaţiilor de funcţionare pentru fiecare punct de lucru de pe raza municipiului 
Focşani, conform prevederilor HG nr. 333/2003 şi HCL Focşani nr. 304/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, acţiunea continuând şi în anul 2012, pentru toate 
unităţile existente şi nou înfiinţate. 
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Pe parcursul anului s-a verificat legalitatea desfăşurării comerţului ambulant cu 
pepeni, comerţul ambulant din  Pasajul Moldovei, respectarea Regulamentului de 
funcţionare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului 
Focşani pe întreaga perioadă de activitate a acestora, luându-se măsurile legale unde a 
fost cazul. 
 

 
 

S-a adus la cunostinţă societăţilor care au unităţi comerciale să efectueze şi să 
întreţină curăţenia în interiorul şi exteriorul acestora, să efectueze reparaţii la faţade, să 
amenajeze şi să întreţină spaţiile verzi, să înlăture zăpada şi gheaţă pe timpul  
sezonului rece, să amenajeze vitrinele cu ornamente specifice sărbătorilor din timpul 
anului şi să nu comercializeze produse în afara spaţiului autorizat. 

La începerea activităţii s-a elaborat procedura de control, s-a întocmit şi 
actualizat zilnic baza de date pentru toată activitatea desfăşurată, respectiv evidenţa 
agenţilor economici verificaţi, a notelor de control, a reclamaţiilor şi a sancţiunilor 
aplicate şi s-au făcut raportări săptămânale privind activitatea compartimentului. 

Prin urmare, în perioada de referinţă, Poliţia Locală a municipiului Focşani a 
acţionat cu precădere în vederea constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale, conform legii, pentru a preveni încalcarea prevederilor legale 
referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, 
protectţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, 
stabilite prin lege, precum şi prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale 
Primarului municipiului Focşani. 
 Un aport deosebit la menţinerea ordinii şi liniştii publice a fost adus de către 
poliţiştii locali în anul 2011, care pe langa activităţile zilnice desfăşurate au intervenit în 
aplanarea conflictelor stradale, restabilirea ordinii publice şi acordarea de sprijin 
lucrătorilor care întâmpină situaţii deosebite pe timpul executării serviciului. 

În prezent, putem afirma cu certitudine că Poliţia Locală a municipiului Focşani 
face parte integrantă din viaţa comunităţii locale, activitatea instituţiei fiind apreciată atât 
la nivel local cât şi naţional.  
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EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STAREA CIVILĂ 

 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor are două 

componente majore, una de evidenţă a persoanelor iar cealaltă de stare civilă. 
 Pe linie de evidenţă a persoanelor, în anul 2011, activitatea s-a desfăşurat 

având la bază prevederile Ordonanţei 84/30.08.2001, OUG 97/14.07.2005, OG 
41/30.01.2003, HG 1375/04.10.2006, Legea 21/01.03.1991, Legea nr.677/21.11.2001, 
Legea 544/12.10.2001, Hotărrea 111/14.04.1997, Ordonanţa 27/30.01.2002,  
Legea182/12.04.2002, Legea 781/25.07.2002, Hotărârea 585/13.06.2002 cât şi 
celelalte dispoziţii şi instrucţiuni primite de la eşaloanele superioare. 
 La data de 31.12.2011, populaţia activă a S.P.C.L.E.P Focşani era de 173153 
persoane, repartizate într-un număr de 20 comune îi mun. Focşani. 

În periada analizată au fost eliberate un număr de 13532 acte de identitate din 
care: 

- Cărţi de identitate: 13172 
- Cărti provizorii de identitate: 360  

Cărti de identitate eliberate 
1. între 14 şi 18 ani – 1215 
2. Peste 18 ani – 21 
3. La expirarea valabilităţii – 

7352 
4. La schimbarea numelui – 66 
5. La schimb. Rangului/den. 

localit./str. sau renum. – 21 
6. La schimbarea domiciliului – 

2304 
7. În locul celor pierdute – 1299 
8. În locul celor furate – 18 
9. În locul celor 

deteriorate/distruse – 433 
10. Prin procură specială – 133 
11. Alte cazuri – 2050 
Situatia persoanelor care din 

diferite motive nu au solicitat eliberarea unui nou act de identitate în termenul prevăzut 
de lege este următoarea: 

- plecaţi în străinatate: 105 
- plecaţi în alte localităţi din ţară: 92 
- posibili decedaţi: 16 
- reţinuti/arestaţi: 15 
- necunoscuţi la adresa: 79 
- UG/UL: 21 
- alte cazuri: 13 

Au fost verificate în evidenţe  persoane din care: 
- pentru alte ministere: 2816 
- Pentru persoane fizice: 323 
- Pentru MAI: 55 

Au fost aplicate un număr de 1042 vize de flotant 
Au fost verificate în alte evidenţe un număr de 457 persoane 
Pe linie de stare civila, S.P.C.L.E.P. Focşani, are în structura sa un birou de 

stare civilă format dintr-un compartiment ghişeu unic şi un compartiment regim stare 
civilă. 
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 În perioada analizată au fost executate următoarele activităti: 
1. Numărul de menţiuni primite şi operate: 1230 
2. Menţiuni generate de înregistrarea actelor proprii: 2958 
3. Divorţuri operate: 191 
4. Întocmit extrase căsătorie cu menţiunea de divorţ: 191 
5. Acte de stare civilă înregistrate: 

- naşteri: 2412 
- căsătorii: 517 
- decese: 1023 

6. Certificate eliberate: 
- naşteri: 4508 
- căsătorii: 732 
- decese: 1138 

7. Întocmit buletine statistice: 
- naşteri: 2391 
- căsătorii: 517 
- decese: 1023 

     8. Întocmit comunicări naşteri: 2398 
     9. Registre naşteri opisate:  13 
   10. Registre căsătorii opisate: 4 
   11. Registre decese opisate: 5 
   12. Registre naşteri/căsătorii/decese opisate 
pe anii 1906 – 1920:  
   13. Rectificări şi completări acte de stare civilă: 9 
   14. Întocmit dosare rectificări: 48 
   15. Schimbări de nume şi prenume: 20 
   16. Întocmit dosare transcrieri acte de stare civilă: 163 
   17. Întocmit dosare menţiuni schimbare nume şi prenume: 10 
   18. Întocmit dosare înscriere menţiuni căsătorie şi deces: 2 
   19. Întocmit dosare pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ: 2 
   20. Întocmit livrete de familie: 596 
   21. Întocmit cereri pentru deschiderea procedurii succesorale (anexa 24): 523 
   22. Legat, numerotat arhiva generată de actele proprii şi de actele primate.  
   23. Oficieri căsătorii: 499 
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ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT, RESURSE UMANE ŞI FINANCIAR-

CONTABILITATE 
 

Pe linie de resurse umane, pregătire profesională, secretariat, au fost 
executate următoarele activităţi: 

- a întocmit şi verificat statele de funcţii cuprinzând încadrarea personalului pe 
funcţii, grade şi trepte de salarizare; 

- a întocmit documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale; 
- a întocmit statele de plata pentru salarii şi alte drepturi băneşti ale salariaţilor; 
- a întocmit chestionare statistice lunare, privind fondul de salarii şi structura 

personalului; 
- a gestionat dosarele profesionale şi carnetele de muncă; 
- a elaborat adeverinţe la solicitarea salariaţilor; 
- a calculat procentul sporului de vechime în muncă; 
- a reglementat situaţia concediilor de odihnă; 
- a verificat pontajele prezentate de compartimentele din structura serviciului; 
- a întocmit şi transmis situaţia privind codul de conduită a funcţionarilor publici 

din cadrul serviciului; 
 

Pe linie financiar, contabilitate s-au executat următoarele lucrări: 
- a elaborat contul de executie; 
- a întocmit notele contabile, precum şi balanţele de verificare sintetice şi 

analitice privind cheltuielile curente; 
- a înregistrat operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică 

privind cheltuielile curente; 
- a urmărit reflectarea în contabilitate a debitelor; 
- a efectuat plata cheltuielilor pe baza documentelor de angajare, lichidare şi 

ordonanţare; 
- a ţinut evidenţa angajamentelor legale şi bugetare,  potrivit legii; 
- a exercitat controlul financiar preventiv. 
- a întocmit darea de seamă trimestrială; 
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5. SERVICII SOCIALE 
 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FOCŞANI (SPLAS) 
 

În municipiul Focşani, acesta este unul dintre cei mai importanţi actori din 
domeniul asistenţei sociale, fiind aflat în subordinea directă a Consiliului Local.  

În cursul anului 2011 serviciului i-au fost adresate peste 10600 solicitări scrise 
din partea locuitorilor, instituţiilor municipiului Focşani şi din alte localităţi. 

Prestaţiile sociale acordate şi serviciile sociale primare oferite sunt reglementate 
de peste 50 acte normative în vigoare, majoritatea din perioada 2006-2011 . 
 

 
 
Pentru aducerea la indeplinire a măsurilor de redistribuire financiară destinate  
persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege s-au 
realizat urmatoarele :  
1. a)Venitul minim garantat şi alte prestaţii : 
- persoane în evidenţă                                                                               163 
- beneficiari în plată la 31.12.11                                                                 103 
      b) verificarea şi înregistrarea dosarelor pt. indemnizaţii/stimulent 
    crestere copil pana la 2 ani, resp. 3-7 ani pentru copilul cu handic.        635 
2.Alocaţii de stat :                                                                                       748 
3 Alocaţii pentru susţinerea familiei                                                            142    
    - Anchete sociale de reevaluare din 6 în 6 luni                                513 
4. Protecţia copilului : 
    a) Anchete sociale : 
   -  evaluare şi reev. a familiilor copiilor aflaţi în situaţii de risc social          143 
   -  monitorizarea periodică a cazurilor aflate în evidenţă                            334 
    b)  Planuri de servicii în vederea menţinerii copilului în familia  
        naturală sau extinsă :                                                                              
    - convocări şi întruniri Consilii de Familie                                                 14 
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    - întocmit Plan de servicii în vederea menţinerii copilului  
       în familia naturală sau extins                                                                     17 
        c) Consiliere psihologică acordată familiilor şi copiilor  
         în situaţie de risc                                                                                     57 
        d) Evaluarea dezvoltării psiho - motorii, potrivit vârstei 
          pentru copiii care frecventează Creşele nr.1 şi nr.7                               65 
    5. Autoritate tutelară: 
      a) curatele întocmite                                                                                   59 
      b) anchete sociale privind cazurile de delicvenţă juvenilă                           39 
      c) anchete sociale privind încredinţarea spre creştere                             166 
          şi educare a minorilor (dupa divorţ) . 
6. Anchete sociale pt. persoane încadrate în grad de handicap:               1701 
        a) dosare noi persoane cu asistenţi personali                                          64 
        b) indemnizaţii                                                                                        219  
        c) anchete pt. Centrele de recuperare din ţară                                        98 
        d) anchete pt.reexpertizări                                                                   1320 
7. Asistenţi personali instruiţi conform H.G 268/2007                               130 
8.Primire solicitări şi acordare gratuitate pe transport pt.: 
        a) pensionari a căror pensie nu depăşeşte 800(600) lei                      2950 
        b) persoane încadrate cu handicap grav sau accentuat                       2297 
        c) detinuţi şi persecutaţi politic                                                              106 
        d) revoluţionari                                                                                          5             
        e) veterani de război                                                                               33 
9.Activităţi realizate de mediatorii sanitari : 
        a) număr persoane de etnie romă catagrafiate                                       24 
        b) număr persoane identificate fără acte de identitate                            11 
        c) număr acte identitate obtinute de persoane de etnie romă                   9 
        d) număr persoane identificate fără medic de familie                              25 
        e) număr persoane luate în evidenţa medicului de familie                      15                                     
        f)  număr de copii romi  identificaţi ca nevaccinaţi                                   41  
        g) număr de copii vaccinaţi                                                                      24 
        h) număr persoane bolnave identificate                                                  76 
        i) acordare de sprijin unui număr de 135 familii/ persoane de etnie 
           romă pentru întocmirea documentelor necesare în vederea  
            depunerii / menţinerii în plată a dosarelor de : 
                         - ajutor social                                                                          49 
                         - alocaţie de susţinere a familiei                                              21 
                         - AJOFM Vrancea                                                                   44 
                        - Cantina de ajutor social                                                           5 
                         -  încadrare în grad de handicap                                               6 
                         -  înscris/transfer scoala                                                           6 
Începând cu data de 1.06.2011 în cadrul serviciului nu mai activează 
        mediatori sanitari, unul plecand în străinatate iar celălalt intrând în     
        concediu medical (salariile lor nete erau de 584 lei ). 
       10. Alte acţiuni : 
            a) continuarea colaborării cu Universitatea ,,Petre Andrei,  Facultatea de 
        Psihologie şi Asistenţa Socială  în baza parteneriatului încheiat în anul 2008        
        pentru derularea stagiului de practică de specialitate în cadrul serviciului  
        a studenţilor din anii I şi II. 
             b) instruirea a 130 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav,   
        în sala Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr 448/2006 
        împreună cu Direcţia pentru protecţia persoanelor cu handicap Vrancea. 
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Acţiunea a condus la economii la bugetul local în valoare de peste 33000 lei 
c) obţinerea de sponsorizări în valoare de peste 14000 lei constând în : 
    - centrala termică 35kw pentru Creşa nr. 7 Focşani                      28000 lei 
    - maşina de spălat 9Kg şi jucării pentru Creşa nr.1 Sud                  2950 lei 
    - maşina de gătit Bosh la Creşa nr 1 Sud                                         2540 lei 
    - paturi Germania, prin Crucea Rosie 112 buc                                 4480 lei 
    - alimente pentru Creşe                                                                    1240 lei 
 d) înlocuirea instalaţiei de alimentare cu apă din subsolul Creşei nr. 1 Sud  
 e) anveloparea termică a imobilelor în care funcţioneaza Creşele nr 1 şi nr. 7 
 g) reparaţii şi zugravire imobil sediu serviciu social din str. Ştefan cel Mare 21         
          

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 
 
Un alt actor important în domeniul asistenţei sociale în municipiul Focşani este 

Cantina de Ajutor Social, unitate aflată, de asemenea, în subordinea Consiliului local 
Focşani. 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL funcţionează în baza LEGII nr.208/1997 şi a 
HOTĂRÂRII nr. 22/27 februarie 1997. 

Ca unitate de asistenţă socială cu personalitate juridică, funcţionează în 
subordinea consiliului local şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor acestei legi.  
 

 
 

 Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, se acordă 
pe bază de ancheta sociala întocmită de SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ FOCŞANI şi acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei. Aceste 
acte se depun şi se înregistrează la sediul SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ FOCŞANI, iar cererea se soluţionează conform legii, în termen 
de 30 de zile în  condiţiile prevăzute de Legea 208/1997, coroborată cu 416/2001.  

Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuit sau contra cost 
persoanelor aflate în situaţii economice  sociale sau medicale  deosebite . 
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De serviciile cantinei de ajutor social pot beneficia următoarele categorii : 
a)copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror 

venit  mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, 
pentru o singură persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; Nivelul venitului 
minim garantat  este stabilit prin LEGEA nr. 416/2001. Cuantumul acestuia fiind în 
prezent de 125 RON stabilit prin OUG nr.57/2009 iar alocaţia de hrană este în cuantum 
de 6 lei cf HG nr.421/2008  
         b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează  în  
condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşii vârsta de 25 de ani, 
respectiv 26 de ani în cazul celor  care urmează studii superioare  cu o durată mai  
mare  de  5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a); 

c)persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte  ajutoare băneşti 
acordate în condiţiile legii şi alte căror venit este de până la nivelul net lunar pentru o 
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social ;  

d)pensionarii; 
e)persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre 

următoarele situaţii; sunt izolat social, nu au susţinători legal, sunt lipsite de venituri ; 
f)invalizii şi bolnavii cronici ; 
g)orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 
(2) Persoanele  prevăzute la alin.(1) lit.g) beneficiază de serviciile cantinei de ajutor 

social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe 
an. 
 

 
 

(3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele 
cărora le sunt aplicabile  prevederile art.6 alin.(1) lit a) şi c) din Legea nr 1/1991 privind  
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protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională; Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
          Cantina de ajutor social prestează după caz, următoarele servicii sociale  
persoanelor  îndreptăţite potrivit art.1 : 

a) pregătirea şi servirea  a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina        
    în limita  alocaţiei  de hrană prevăzute de reglementările  legale; 

b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei de ajutor social cu produse 
agroalimentare  de bază, la preţurile  la care acestea  au fost achiziţionate; 

c) transport gratuit numai pentru persoanele  care beneficiază de distribuirea 
hranei la domiciliu; Persoanele  care, din motive obiective, rezultate din 
ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana 
pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al 
acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social . 

d)  în cazurile de urgenţă, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi 
aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei de ajutor social. 

e) Pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite. 
Hrana se distribuie pentru cele două mese, de regulă, a dată pe zi, la sediul 

cantinei. 
Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe 

bază de anchetă socială, potrivit dispoziţiei primarului.   
  La stabilirea  venitului net lunar al familiei şi după caz, al persoanei singure se 
iau în considerare  toate veniturile  pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele 
care  provin din îndemnizaţia de şomaj, creanţe  legale, convenţii civile  de întreţinere 
aflate în executarea, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, 
alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copii 
încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile 
legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor  celor care satisfac  serviciul militar  
obligatoriu.  
             De asemenea  la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în calcul arenda, 
chirii, alte fructe civile, naturale şi industriale, produse de acestea, precum şi  veniturile 
care se pot obţine  din valorificarea bunurilor respective, sub condiţia păstrării unei 
locuinţe minime şi a bunurilor necesare nevoilor familiale, în condiţiile în care familia are 
în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile; 
         în cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună 
cu alte  familii sau persoane singure şi contribuie  împreună la achiziţionarea sau la 
realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul 
acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social, se iau în considerare atât veniturile 
nete lunare propriii , cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate 
în comun de persoanele, din gospodarie. 

Cantina de Ajutor Social a fost acreditată pentru prima dată ca furnizor de servicii 
sociale în anul 2008 în conformitate cu CERTIFICAT DE ACREDITARE SERIA A 
NR.0007516 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale FOCŞANI  şi a 
fost reacreditată conform legii, prin DECIZIA NR.174/14 IULIE 2011 COMISIA DE  
ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE din jud. VRANCEA pentru 
acordarea de servicii sociale în vederea asigurării hranei persoanelor defavorizate din  
FOCŞANI care se încadrează în prevederile Legii nr.208/1997 privind cantinele de 
ajutor social. 
         Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social trebuie să presteze cel 
mult lunar 72 de ore, la solicitarea primarului, la acţiuni sau lucrări de interes local fără a 
se  putea  depăşi regimul normal de lucru  şi cu respectarea  normelor de securitate şi  
igienă a muncii  conform HOTARÂREA nr. 237/2001  privind stabilirea  participării 
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persoanelor  care beneficiază de serviciile  Cantinei de ajutor social  Focşani sau a 
reprezentanţilor  legali  ai acestor  persoane  la unele activităţi gospodăreşti.  
  La data de 31.12.2011 unitatea  a asigurat  prestari de servicii pentru un  număr 
de 409 beneficiari de ajutor social la Cantina de ajutor social Focşani , adica  142  
familii . 

Din numărul de 409 persoane care beneficiază de hrană pe bază de anchetă 
socială, un număr de 119 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 şi 290 persoane 
beneficiare de hrană fara plată. 

Din totalul de 409 persoane, Cantina de ajutor social distribuie hrană la 60 
pensionari (35 persoane cu handicap şi 25 pensionari limită de vârstă) şi 337 minori, 10 
persoane beneficiare de 90 de zile  şi 2 bolnavi cronici. 
  Pentru 10 familii, care din motive obiective  nu se pot deplasa la sediul cantinei,  
se distribuie hrană pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul  
fiind gratuit , conform  Legii nr. 208/1997, art. 5 alin. 2 .  
  În anul 2011 s-au alocat de la bugetul local credite în sumă totală de 1193 mii lei, 
bugetul alocat institutiei noastre  se prezinta astfel : 
 Repartizat astfel :                                                                        - mii lei - 
        TITLU  I  CHELTUIELI DE PERSONAL                            187,50 lei   
        TITLU II  BUNURI ŞI SERVICII                                               1005,60 lei 
            Din care : 
          1. Hrană pt oameni                                                               836,60 lei 
          2. Bunuri şi servicii                                                                    79,00 lei 
           - Încălzit, iluminat                                                                        20,30 lei 
           - Materiale pt curăţenie                                                                  4.00 lei 
           - Apă ,canal, salubritate                                                                  5,50 lei 
           - Poştă telefon telex radio                                                               2,50 lei 
           - Furnituri de birou                                                                      2.00  lei          -      
           - Carburanti                                                                                     6,00 lei 
           -Alte bunuri şi prest servicii                                                         38,70 lei 
         3. Medicamente                                                                                  0,70 lei                        
         4. Reparatii  curente                                                                            5,00 lei 
         5 Bunuri de natura ob.inventar                                                            2,30 lei  
         6. Protectia muncii                                                                               0,70 lei 
         7. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                                                  81,30 lei     
         Cheltuielile de personal au fost aprobate pentru un număr de 14 persoane 
conform organigramei aprobate în Consiliul Local prin Hotărâre nr. 98/29martie2011. În 
prezent sunt ocupate doar 10 posturi şi 4 vacante (  2 studii superioare ; 2 studii medii  )  

Conform organigramei aprobate în Consiliul Local cu nr.98/2011 în cadrul 
cantinei de ajutor social funcţionează compartimentul asistenţă socială fiind angajat 1 
asistenţ social debutant cu studii superioare de lungă durată, unul fiind responsabil atat 
cu munca de teren cat şi cu munca directă cu beneficiarii din instituţie. Asistentul social 
asigură permanenţa la sediul instituţiei oferind consiliere, asistă permanent la ridicarea 
hranei de către beneficiari, bifează prezenţa acestora şi participă activ la alcătuirea şi 
supravegherea meniului din punct de vedere calitativ. Asistentul social are şi alte 
atribuţii evidenţiate explicit în fişa postului. Asistentul social efectuează şi muncă de 
teren deplasându-se la domiciliul beneficiarilor, în vederea întocmirii raportului de vizită 
şi a monitorizării cazurilor aşa cum prevede legislaţia. De asemenea, este veriga de 
legătură cu Inspectoratul Şcolar, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani,  şi 
alte instituţii care colaborează cu Cantina de Ajutor Social.  
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      În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 indicatorul nr.de mese servite de 
beneficiari se prezintă astfel :                                                                                         

                                                                                                           
Nr.mediu 
beneficiari 
Zilnic 

Total mese 
servite 

Valoarea 
Alocaţiei 
Conform 
H.G.421/2008 

Valoarea 
asigurată 
Prin buget 

Valoare 
sponsorizata  

Procent 

0 1 2 3 4 5 = 3/2 
392 
 

143152 858912 836600 0 102,67 

 
De asemenea în anul 2011 pentru 482 mese (in medie 40 persoane /luna) 

persoane aflate în situatii economico sociale şi medicale  deosebite(in cazurile de 
urgenta , servirea mesei la cantina de ajutor social Focşani a fost aprobata pentru cel 
mult 7 zile, de directorul institutiei ) s-au acordat mese 3378 a căror valoare se ridica la 
suma de 19465,27 lei  

La data de 31.12.2011 debite create reprezentând  contravaloare mese 30% au 
fost în cuantum de 92180 lei, încasându-se suma  de 77972 lei (provine şi din anii 
anteriori) urmând să se încaseze diferenţa 14208 lei în perioada imediat următoare, 
urmare a recalculării veniturilor medii realizate pe persoană.  

Venitul net/persoană luat în calcul pentru acordarea gratuită a hranei a fost de 
125 lei/persoană conform OUG nr.57/2009 . 

Pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 valoarea alocaţiei de hrană a fost de 6,00 
lei stabilită 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  firme şi persoane fizice furnizori de alimente  cu 
care s-au încheiat contracte de furnizare de produse şi alte 10 firme au fost incheiate 
contracte de prestari servicii. Achizitia de produse făcându-se prin SEAP, conform  
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
         În anul 2011 unitatea va asigura pregătirea hranei pentru alte persoane aflate în 
situaţii economico sociale şi medicale deosebite şi anume, a pregătit 400 pachete cu 
hrană pentru sărbătorile sfinte ale Paştelui, în valoare de 50 lei/pachet, în baza HCL nr. 
89/2011 şi pentru sărbătorile de iarnă  ale CRĂCIUNULUI  s-a asigurat hrana în baza 
HCL nr.296/ 2011, pregătindu-se astfel tot 400 pachete în valoare de 50 lei/pachet   

În anul 2011 în conformitate cu prevederile HG nr.600/2009 şi Dispoziţia 
nr.16739/23 octombrie 2008 a Primăriei Municipiului Focşani de punere în aplicare a 
planului anual PEAD 2011 pentru furnizare de produse alimentare (13 kg de 
faină/persoană, 10 pachete biscuiţi, 2 kg lapte praf, 9 kg mălai, 4 pachete de paste 
făinoase, şi 8 kg orez/persoană) provenite din stocurile de intervenţie comunitare către 
persoanele cele mai defavorizate din municipiul Focşani, am distribuit aceste produse 
astfel: -55719 kg orez; 90475 kg faina; 13240 kg  paste fainoase, 7033 kg biscuiti; 
11585 kg lapte praf; 63374 kg malai. Au beneficiat de aceste produse următoarele 
categorii:  
- pensionarii din sistemul public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensii sau, 
după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/persoană – 1494 persoane; 
- persoanele care au stabilit prin dispoziţia scrisă a primarului, dreptul la un venit minim 
garantat acordat în baza legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  –347 
persoane; 
- şomerii care beneficiază de indemnizaţie  de somaj acordată potrivit prevederilor fortei 
de muncă   - 834persoane; 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat, adulţi şi copii – 4224 persoane; 
  TOTAL BENEFICIARI                   : 6899 PERSOANE 
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Tot în anul 2011 în conformitate cu prevederile art.2 din legea nr.321/2001 
privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, 
Ordinul nr.449/410/10.07.2001 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului 
administraţiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază 
de lapte matern, am distribuit 920 cutii lapte praf pe baza reţetelor emise de medicul de 
familie . 

 
 

SPRIJIN ACORDAT PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

Căminul pentru persoane vârstnice, care a fost dat în folosinţă în luna 
decembrie 2007, este o realizare şi un câştig pentru comunitatea focşăneană.  

Ca beneficiari, sunt vizaţi bătrânii care nu au familie sau nu se află în 
întreţinerea unei persoane, nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile 
de locuit pe baza resurselor proprii, nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt 
suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se pot gospodări singuri sau necesită 
îngrijire specializată ori se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale 
datorită bolii ori stării fizice sau psihice. În Căminul de Bătrâni pot fi internate 
persoanele vârstnice care nu sunt încadrate într-un grad de handicap, beneficiare de 
asistenţă socială, la cererea acestora sau a instituţiilor legale. 
 

 
 

În anul 2011, instituţia a realizat venituri de 791.829 lei, compuse din: 
- subvenţii = 542.809 lei, din care dezvoltare (investitii) – 12.500 lei; 
- venituri proprii (contribuţia persoanelor asistate) = 249.020 lei. 
Cheltuielile instituţiei pe anul 2011 au fost de 791.829 lei, repartizate astfel: 
- cheltuieli de personal şi contribuţii aferente = 291.978 lei; 
- cheltuieli de capital (investitii) = 12.500 lei; 
- bunuri şi servicii = 557.351 lei, din care: 
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a. hrană persoane asistate = 183.153  lei; 
b. obiecte de inventar = 21.407 lei; 
c. alte cheltuieli (utilitai, materiale curatenie, carburanti, medicamente şi 
materiale sanitare, furnituri birou, reparatii, alte bunuri şi servicii) = 304.154 lei. 

La nivelul realizǎrilor instituţiei, situaţia se prezintǎ astfel: 
- în baza parteneriatelor încheiate cu instituţiile de învăţământ din municipiu, 

beneficiarii instituţiei au participat la serbări dedicate lor, precum şi la 
spectacole de dans şi teatru; 

- pe 19 martie 2011 am aniversat trei 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; 

 

 
 

- în baza parteneriatului de colaborare dintre instituţie şi Penitenciarul Mândreşti, 
persoanele private de libertate au efectuat periodic lucrări de igienizare-
ecologizare a spaţiului verde aferent instituţiei; 

- în decursul anului 2011 am încheiat un număr de 15 parteneriate socio-
culturale, diversificându-se atât natura partenerilor de programe (Şcoala 
Postliceală Sanitară „Hipocrate”, Asociatia pentru Voluntariat Vrancea), precum 
şi activităţile efectuate (voluntariat în sectoarele medical şi administrativ, 
activităţi de lucru manual şi îndemânare împreună cu copiii); 

- s-au obţinut sponsorizǎri de la diferiţi agenţi economici, asociaţii municipale şi 
judeţene şi persoane fizice sub formǎ de hrană, cadouri de Ziua Vârstnicilor şi 
de Crǎciun (obiecte vestimentare); 

- periodic, s-a evaluat starea de satisfacţie a beneficiarilor, la dispoziţia cǎrora a 
fost pus şi un registru de sugestii şi reclamaţii, ţinându-se cont de pǎrerea 
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acestora atât în îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii beneficiarilor cât şi în îmbunǎtǎţirea 
actului managerial; 

- in luna septembrie a anului 2011 s-a organizat concursul pentru ocuparea 
posturilor de psiholog debutant şi kinetoterapeut debutant, postul de psiholog 
reusindu-se a fi incadrat; 

- în luna decembrie a anului 2011 s-a finalizat recompartimentarea şi 
amenajarea blocului alimentar, urmand ca în primul trimestru al anului 2012 sa 
obtinem avizele necesare functionarii acestuia; 
 
 Dinamica beneficiarilor în instituţie se prezintǎ astfel: 

- luna ianuarie = 1 beneficiar intrat, 1 beneficiar iesit (din motive personale); 
- luna februarie = 2 beneficiari intrati, 4 beneficiari ieşiţi (3 din motive personale, 

1 decedat); 
- luna martie = 2 beneficiari intrati, 1 beneficiar ieşit (decedat); 
- luna aprilie = 3 beneficiari iesiti (1 din motive personale, 2 decedati); 
- luna mai = 1 beneficiar intrat; 
- luna iunie = 1 beneficiari intrat, 2 beneficiari ieşiti (1 din motive personale, 1 

decedat); 
- luna iulie = 4 beneficiari intrati; 
- luna august = 2 beneficiari intrati; 
- luna septembrie = 2 beneficiari intrati; 
- luna octombrie = 1 beneficiar intrat, 6 beneficiari iesiti (2 din motive personale, 

4 decedati); 
- luna noiembrie = 5 beneficiari intrati, 1 beneficiar ieşit (decedat); 
- luna decembrie = 3 beneficiari intraţi; 2 beneficiari ieşiti (1 din motive 

personale, 1 decedat). 
La sfârşitul anului 2011, în instituţie se gǎseau un numǎr de 48 de beneficiari, din 

care 23 bǎrbaţi şi 25 femei. 
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Propuneri pentru 2012: 
- ocuparea locurilor de cazare rămase neocupate; 
- refacerea acoperişului, reabilitarea termică şi reparaţii în camerele afectate de 

apele meteorice ale corpului IV de clădire; 
- obţinerea de avize şi autorizaţii necesare funcţionării blocului alimentar; 
- atragerea de voluntari; 
- continuarea parteneriatelor socio-culturale şi atragerea mai multor parteneri; 
- încadrarea cu personal pentru posturile vacante în limitele legislaţiei în vigoare; 
- obţinerea de sponsorizari pe diferite categorii. 
Sperǎm ca aceste obiective propuse sǎ fie atinse şi realizate în totalitate în cursul 

anului 2012, astfel încât Cǎminul pentru Persoane Vârstnice Focşani sǎ constituie un 
exemplu în serviciile şi condiţiile de cazare oferite beneficiarilor sǎi. 
 

OMAGIEREA VÂRSTNICILOR 
 
Şi în anul 2011 a continuat acţiunea de premiere a cuplurilor din municipiul 

Focşani care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  
Astfel, pentru un număr de 70 cupluri focşănene care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie neîntreruptă în anul 2011 s-au acordat diplome de fidelitate şi 500 lei pentru 
fiecare cuplu. Suma totală acordată a fost de 35.000 lei.  

Cu sprijinul Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”, aceste evenimente au avut un 
adevărat caracter de sărbătoare, fiind oferite momente de bucurie cuplurilor premiate, 
care au asistat la spectacole de dansuri şi muzică populară. 
      Pe tot parcursul anului 2011, pentru 54 persoane cu vârsta peste 90 de ani au 
fost acordate premii de câte 500 lei pentru fiecare persoană şi diplomă de longevitate.  
De asemenea,  alte 4 persoane au fost premiate cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani 
cu câte 2500 lei fiecare şi s-a acordat diploma de longevitate “Un Secol de Existenţă”.  
Suma totală acordată pentru toate aceste persoane  a fost de  37500 lei. 
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ASIGURAREA UNUI CLIMAT SOCIAL ECHITABIL 
 

          Pe parcursul anului 2011, principalele activităţi desfăsurate au fost: 
          - În luna ianuarie, consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 
Focşani, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Centrul Romilor 
pentru Politici de Sănătate, a făcut o campanie de informare în rândul elevilor de clasa 
a XII-a de etnie romă, curs de zi, care doresc să se înscrie la Facultatea de medicină. 
          În acest sens, li s-a adus la cunoştinţă elevilor că pot participa la o perioadă 
premergătoare de pregătire gratuită.  

În colaborare cu Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ s-a efectuat 
cartagrafierea locatarilor din str. Aleea Caminului nr.12, bloc G2, unde s-a verificat atât 
persoanele cu forme legale, cât şi persoanele fără forme legale. 

Persoanele fără forme legale au fost consiliaţi să-şi facă documentaţia în 
vederea depunerii dosarului pentru atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat. 
          Cu acestă ocazie s-a informat comunitatea romă, că se pot înscrie pentru 
completarea studiilor prin Programul a 2- a şansă. Această înscriere face parte dintr-un 
proiect structural pe educaţie al Uniunii Europene privind îmbunătăţirea situaţiei romilor 
şi a populaţiei vulnerabile şi marginalizate. 

Scopul acestui proiect este de a pregăti comunitatea romă fără studii complete 
pentru a putea urma cursuri gratuite şi inserţie socială oferite de A.J.O.F.M. pentru 
ocuparea unui loc de muncă. 

Tot în această perioadă s-a desfăşurat aceiaşi campanie şi la blocul situat în 
strada Revoluţiei nr.16 - partea nerenovată. 

În luna februarie, pe lângă activitatea de consiliere a persoanelor neştiutoare de 
carte din comunitatea romă tradiţională şi întocmirea documentaţiilor necesare lor, 
consilierul pe problemele romilor a desfăşurat o campanie de informare şi conştientizare 
a părinţilor pentru înscrierea copiilor la gradiniţa şi în clasa  I- a. 

În luna martie, consilierul pe problemele romilor, alături de inspectorul pe 
minorităţi din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, a participat  la împărţirea 
de rechizite şcolare, în cadrul  proiectului educaţional ,,Toţi la gradiniţă, toţi în clasa  I- a 
“, implementat de Fundaţia ,,Ruhama‘’ la Şcoala cu cls. I-VIII “Anghel Saligny” Focşani; 

- la începutul lunii aprilie, consilierul pe problemele romilor cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Romilor a participat la două spectacole culturale ce au avut loc la Casa 
de cultură,  alături de comunitatea romă. 

 Dimineaţa  a avut loc spectacolul organizat de I.S.J. Vrancea, unde au participat 
elevii romi din judeţul Vrancea, imbrăcaţi în  costume tradiţionale, cu dansuri, scenete şi 
cântece aparţinând culturii români, iar după-amiaza a avut loc spectacolul organizat de 
P.R.P.E., cu un taraf  lăutăresc şi solişti de muzică lăutărească;   

În luna mai, consilierul pe problemele romilor a participat în colaborare cu 
Asociaţia pentru Promovare şi Dezvoltare Socio–Economică, Catalactica Bucureşti, la 
un eveniment,  numit ,,Colaborarea între factorii interesaţi de creşterea gradului de 
ocupare în rândul femeilor şi grupurilor rome excluse social” precum şi O.N.G.-uri 
interesate de incluziunea socială a femeilor rome excluse social şi reprezentanţi ai 
intituţiilor descentralizate, cu activitate pe minoritatea romă; 

- În luna iunie, a avut loc o campanie educaţională pentru elevii claselor  a VIII- a 
şi   a XII-a, privind inscrierea elevilor de etnie romă pe locurile speciale oferite de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la licee, respectiv la facultăţi de 
stat, jandarmerie şi scoli ale M.A.I.  

Campania s-a intitulat ,,Noi iţi dăm recomandarea”, în colaborare cu I.S.J. 
Vrancea. 
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- În luna iulie, consilierul pe problemele romilor a participat alături de inspectorul 
pe minorităţi la o întrunire care a avut loc la I.S.J. Vrancea cu ocazia validării dosarelor 
înscrise pe locurile speciale pentru romi; 
         - tot în luna iulie, consilierul pe problemele romilor a participat alături de 
inspectorul pe minorităţi, reprezentanţi ai  O.N.G. Romani Criss Bucuresti şi 
reprezentanţi de la Internaţional Research&Echanges Board şi cadre didactice pentru 
sprijinirea în implementarea ,,Programului de implicare Civică şi Dialog pentru Tineri” în 
vederea organizării Taberei de vară de la Vadu lui Vodă, Republica Moldova. 
         - tot în această luna, consilierul pe problemele romilor  a participat la Conferinţa 
Naţională a evaluării proiectului pe educaţie “Şcoala o şansă pentru fiecare” 
desfaşurată la  Sibiu, ce a constat intr-un schimb de experienţă intre reţelele locale de 
colaborare, pentru prevenirea şi reducerea abandonului şcolar; 

- În perioada 21-27 august 2011, consilierul pentru minoritatea romă a participat 
la ,,Academia de şcoli comunitare’’ organizată la Vadu lui Vodă în Republica Moldova, 
unde elevii romi şi români  de la Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau” şi Colegiul Tehnic “ 
Valeriu D.Cotea” au facut cunoştinţa cu elementele de bază în accesarea finanţărilor cu 
granturi mici pentru dezvoltarea infrastructurii şcolare. Tot aici a avut loc şi un schimb 
intercultural intre cele două etnii, atât din Republica Moldova cât şi din România. 
 

 
 

Organizarea acţiunii a fost asigurată  de Fundaţia IREX din S.U.A. în partenetriat 
cu Organizaţia Romani Criss din România şi filiala IREX din Republica Moldova. 

-În luna septembrie, consilierul pe problemele romilor a efectuat o campanie de 
informare educaţională, ce a constat în informarea absolvenţilor de clasa a VIII- a 
pentru ocuparea locurilor speciale rămase neocupate la liceele din municipiul  Focşani; 
        - În luna octombrie, consilierul pe problemele romilor, impreună cu d-nul profesor 
Fîsan Mihail de la  Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” a format un grup  de implicare 
civică.  

Formarea acestui grup, s-a făcut atât  cu participarea  elevilor de etnie romă, cât 
şi a celor de etnie română  pentru  accesarea  finanţării privind imbunătăţirea 
infrastructurii la Colegiul Tehnic “ Edmond Nicolau”  din  Municipiul Focşani. 
         După formarea grupului, în parteneriat cu Fundaţia Romani Criss s-a incercat 
accesarea fondurilor pentru  amenajarea unui teren de baschet în incinta colegiului. 

- În luna noiembrie, s-a  definitivat partea tehnică a proiectului de finanţare în 
sumă de 1500 $  şi s-a trimis spre aprobare. 
           Periodic se vor organiza întruniri cu liderii locali ai comunităţii rome din municipiul  
Focşani, pentru aflarea problemelor ce apar în comunitate şi sprijinirea lor prin găsirea 
unor soluţii legale. 
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6. CULTURĂ 
 

În decursul unui an, în municipiul Focşani sunt sărbătorite câteva momente 
foarte importante pentru comunitatea noastră. Unul dintre ele are loc la început de an, 
24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, cu această ocazie aprobându-se 
alocarea sumei de 51.800 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011 
pentru organizarea manifestărilor. 

Focşaniul îmbracă haine de sărbătoare şi la jumătatea anului, în luna iulie, când 
sărbătorim Zilele Municipilui Focşani. În anul 2011 pentru organizarea spectacolelor şi a 
evenimentelor desfăşurate în această perioadă, a fost alocată din bugetul local suma de 
60.480 lei . 

Alte evenimente organizate de municipalitate şi pentru care s-au alocat fonduri 
de la bugetul local sunt: Sărbătorile de primăvară – 1 şi 8 Martie (5.000  lei), cu ocazia 
Sărbătorilor  Pascale s-a aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei în 
vederea acordării unui sprijin material pentru 400 de persoane aflate în nevoie socială; 
pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2011 s-a aprobat alocarea de la bugetul local 2011, 
suma de 32.500 lei, Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului „Bachus 2008” (15,90 mii 
lei), Ziua Recoltei (11,5 mii lei).  pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă s-a alocat din 
bugetul general al Municipiului Focşani, pe anul 2011 suma de 90.200 lei. 

 
Instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani au 

desfăşurat nenumărate activităţi pe parcursul întregului an, participând la festivaluri 
interne şi internaţionale şi aducându-şi cu succes contribuţia la promovarea artei şi 
tradiţiei româneşti, în special a celor vrâncene. 
 

ANSAMBLUL FOLCLORIC « ŢARA VRANCEI » 
 
          În timpul anului 2011 Ansamblul Folcloric  “Ţara Vrancei” si-a desfăsurat 
activitatea conform statutului şi regulamentului de organizare şi funcţionare, pe baza de 
programe şi proiecte culturale. 
          Programul cultural al Ansamblului folcloric « Ţara Vrancei » pentru anul 2011 
intitulat Cultura Tradiţională Vranceană – Factor Emblematic Românesc – Tezaur 
European a fost iniţiat sub forma unui număr de 20 proiecte minimale, proprii şi în 
cadrul unor parteneriate sau colaborări. 
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          Lista Proiectelor Culturale desfăsurate în anul 2011 : 

•  Unitatea şi Identitatea Neamului Românesc – coordonate ale civilizaţiei noastre 
în Europa, proiect dedicat marilor sărbatori istorice de la 24 Ianuarie 2011, 9 mai 
2011, 1 Decembrie 2011; 

•  Mostenite din Bătrani – obiceiuri şi datini strămosesti reflectate în mitologia 
autohtonă a dragostei, aici au fost incluse toate activităţile cu tematica 
corespunzătoare datinilor şi obiceiurilor de peste an ; 

• Povestea Mărţisorului – Primăvara cântecului, cântecul primăverii …. 
• Glasul Ghioceilor – Festival folcloric naţional pentru copii ; 
• Lumina invierii – Drumul spre Veşnicie a Cântărilor Străbune, au fost însumate o 

serie de spectacole legate de sărbătorile creştine, sărbătorile satului românesc; 
• Cultura Tradiţională  Românească – Tezaur European – promovarea imaginii 

României şi implicit a judeţului Vrancea pe plan internaţional prin prezentarea 
culturii tradiţionale în spectacole, festivităţi, acţiuni culturale ; 

 

 
 

• Copilăria – Anotimp de Dor, Anotimp de Vis…. – bucuria copilăriei exprimată prin 
ritm de joc şi cântec românesc ; 

• Pe-ntrecute gospodari – ecouri ale satului românesc 
• Saltă vesel opincuţa – festival de coregrafie populară pentru copii ; 
• Orasul meu, la ceas de Sarbătoare ! – acasă printre cei dragi cu cantece de 

altădată ; 
• Sună Buciumul Vrâncean – cantece Închinate eroilor neamului, ediţia 2011, ce 

include participarea la Festivalurile din ţinutul Vrancei ; 
• Folclorul Vrancean, Flacăra Vie, Mesager de Frunte pe Ecranele TV,  

promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare autentice în spectacole şi emisiuni 
de televiziune; 

• Cântecele Munţilor în Ograda obştilor – legătura vesnică a omului, cântecului şi 
jocului cu natura ; 

• Dialog Multicultural – punte de legătură între generaţii ; 
• Alexandru Dobrescu – atelier de coregrafie populară, prin care s-a reuşit 

atragerea cât mai multor tineri să cânte şi să joace româneşte ; 
• Povestea Pâinii – sărbătoarea vredniciei noastre ; 
• Mărie, Dragă Mărie – cantece nemuritoare, dăruite la zi mare ; 
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• Armonii de toamnă – la vremea roadelor bogate, cântec, joc şi voie bună ; 
• Cântece de Viţă Veche – concurs de interpretare a cântecului tradiţional la 

Festivalul Viei şi Vinului Bachus ; 
• Deschide poarta creştine – colinde şi cântece de stea 
• La Hotarul dintre Ani – datini şi obiceiuri strămoşeşti de iarnă 

 

 
 
           Ansamblul folcloric “Ţara Vrancei ” şi-a impus pe parcursul întregului an 2011, un 
ritm susţinut de activitate, un regim artistic cu valoare ridicată, o disciplină riguroasă 
pentru realizarea proiectelor culturale, îndeplinirea planului de venituri proprii în 
completarea alocaţiei bugetare, înnoirea şi adaptarea repertorială în funcţie de 
cerinţele, gusturile şi educaţia publicului, obţinând astfel rezultate frumoase. 
 

TEATRUL MUNICIPAL « MR. GH. PASTIA » 
  
 Teatrul Municipal Focşani a desfăşurat  o gamă largă de activităţi, prioritare fiind 
reprezentaţiile teatrale. 
           În luna ianuarie la data de 15 Ianuarie, ziua aniversară a poetului naţional 
Eminescu Teatrul Municipal a susţinut recitaluri de poezie din creaţia poetului în 
majoritatea liceelor din oraş, cu  participarea actorilor Bianca Cristea Arghir, Valentin 
Cotigă, Sorin Francu şi Paula Grosu, precum şi 24 Ianuarie, Mica Unire, omagiată la cel 
mai înalt nivel prin participarea Preşedintelui ţării şi a altor personalităţi centrale şi 
locale, când actorii Adrian Rădulescu (Cuza), Sorin Francu (Moş Ion) şi Valentin Cotigă 
(un boier), au evocat personaje ce au scris în cartea istoriei filele Unirii. 

Teatrul Municipal Focşani a avut întotdeauna uşile deschise pentru oaspeţii săi, 
găzduind cu generozitate spectacole diverse şi manifestări culturale din oraş şi din ţară.   
          Cu mare succes actorii Teatrului Municipal Focşani,  Sorin Francu, Paula Grosu, 
Valentin Cotigă şi Mihai Spiridonescu au prezentat pentru elevi eminenţi veniţi din toată 
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ţara, spectacolul „Şi cu violoncelul ce facem?”, pe care tinerii l-au apreciat cu îndelungi 
aplauze. 
 

 
 
  Cu prilejul Zilei de 8 Martie, Primăria Municipiului Focşani împreună cu Teatrul 
Municipal au oferit doamnelor un spectacol prezentat de Sorin Fracu şi care  i-a avut ca 
invitaţi pe Tamara Buciuceanu-Botez, Eusebiu Ştefănescu, Eugen Cristea, Paula Grosu 
şi quartetul „Ad libitum”.  
  Ultima parte a lunii martie a fost dedicată unor ample manifestări, devenite 
tradiţie, „Galele teatrale focşănene” ce a marcat şi sărbătorirea Zilei mondiale a 
teatrului.   

Teatrul Municipal Focşani a prezentat în gale premiera spectacolului „Încurcă 
lume” de A.D.Hertz, avându-i în distribuţie pe Sorin Francu, Paula Grosu, Adrian 
Rădulescu, Mihai Spiridonescu şi colaboratoarea Alexandra Tătaru, în regia lui George 
Costin. Comedia s-a bucurat de succes, actorii fiind răsplătiţi cu aplauze îndelungate.   

 „Galele” au continuat cu un alt spectacol al Teatrului Municipal Focşani răsplătit 
îndelung de aplauze, „Divorţul de aur”, de Sorin Petrescu, o minunată comedie ce i-a 
avut în distribuţie pe Tamara Buciuceanu-Botez şi pe Sorin Francu. 

 În luna aprilie, Teatrul Municipal a încântat publicul cu o comedie ce a avut mare 
succes, „Încurcă lume” de A.D. Hertz. Nici copiii nu au fost uitaţi, oferindu-li-se 
reprezentaţii cu spectacolul „Scufiţa cu pitici”, o adaptare după mai multe poveşti 
îndrăgite de copii. 

Fiind în perioadă pascală, actorii Teatrului Municipal au prezentat membrilor 
Clubului Pensionarilor un recital de poezie, iar pe 17 aprilie, Sorin Francu şi Paula 
Grosu au recitat poezie religioasă la biserica „Sf. Nicolaie cel Nou” în prezenţa Înalt 
prea Sfinţiei Sale episcopul Buzăului şi Vrancei, Epifanie, alături de corul „Pastorala”. 
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Luna mai s-a dovedit a fi şi mai bogată în evenimente culturale şi nu numai. Ziua 
de 1 Mai a fost sărbătorită prin ieşirea la rampă a spectacolului „Scufiţa cu pitici”. 

Un eveniment cultural de excepţie avea să fie prezentat în ziua de 8 mai, prin 
recitalul extraordinar al violonistului Alexandru Tomescu, în cadrul turneului 
Stradivarius, cu cele 24 de capricii ale lui Paganini, însoţite de proiecţii video.  

Data de 16 mai a marcat începutul workshop–urilor actorilor Teatrului Municipal 
cu regizorul Andrei Grosu, pentru spectacolul „Hamlet” de W. Shakespeare. Între timp 
au fost prezentate spectacolele „Încurcă lume”, pe 23 mai şi în deplasare, la Piatra 
Neamţ, „Divorţul de aur”, pe 24 mai. 
  În luna iulie s-a aniversat Imnul naţional, manifestare ce s-a desfăşurat pe 
platoul din faţa bisericii militare şi a fost organizată de Garnizoana Focşani, la care au 
participat actorii Teatrului Municipal Sorin Francu şi Paula Grosu, recitând versuri 
adecvate momentului. 

Pe data de 18.10.2011 a avut loc premiera spectacolului „Hamlet”, unul din cele 
mai reuşite proiecte ale colectivului Teatrului Municipal, ceea ce a demonstrat  talentul 
actorilor. 

 
 

Luna octombrie s-a încheiat în notă comică cu spectacolul „Încurcă lume”.  
Publicul de teatru a fost nerăbdător să revadă spectacolul Teatrului Municipal cu 

piesa „Hamlet”, ce a fost programat în zilele de 17 şi 18 noiembrie 2011. 
Luna decembrie a debutat ca în fiecare an, cu evenimentul cel mai important 

pentru români Ziua Naţională, la care Teatrul Municipal Focşani, prin actorii Paula 
Grosu şi Sorin Francu, a fost prezent în cadrul spectacolul ce a marcat sărbătorirea 
evenimentului şi totodată redeschiderea sălii de spectacole a Ansamblului „Ţara 
Vrancei”.  

 
Sfârşitul anului 2011 a găsit Teatrul Municipal Focşani într-o postură favorabilă, 

încununată de acordarea unor premii de recunoaştere a valorii lui. Şi facem referire aici 
la data de 14 decembrie, când Teatrul Municipal Focşani a fost invitat la Bucureşti 
pentru a primi premii din partea Asociaţiei Culturale „Dialog”, patronată de regizorul 
Alexa Visarion, premii pentru un proiect ce s-a dovedit a fi unul extrem de solid, de bine 
realizat şi apreciat, spectacolul cu piesa „Hamlet” de W.Shakespeare. 
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Dacă tragem o linie asupra 

activităţii întregului an 2011 putem 
aprecia că, în limita bugetului, a 
numărului de actori rămaşi, a faptului 
că nu mai avem regizor, proiectele 
realizate, premiile obţinute dovedesc 
talentul, dăruirea, dorinţa de a 
prezenta publicului spectacole de 
claitate. 

 
 
 
 
Trăgând linie şi traducând în cifre, obţinem următoarele rezultate: 

Total manifestări: 120 
Din care:  
- de teatru 54 
- culturale – 53 

Total spectatori – 27.363 
Din care: 
- De teatru – 12.734 
- Cultură – 14.628 

Total venituri – 1.513.326 
Total cheltuieli – 1.494.298 
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ATENEUL POPULAR « MR. GH. PASTIA » 

 
Activitatea desfăşurată în anul 2011 a reprezentat, în linii mari, pentru colectivul 

Ateneului Popular « Mr. Gh. Pastia », consolidarea şi dezvoltarea proiectelor existente, 
realizarea unor proiecte noi dar şi atragerea de noi parteneri - publici şi privaţi – în 
derularea cu succes a acestora. Au fost deasemenea diversificate sursele de finanţare 
pentru proiectele culturale, în contextul în care doar din luna octombrie am putut 
beneficia de spaţiile clădirii Ateneului Popular. 
 Ca şi în ceilalţi ani şi în 2011 producţia de concerte şi spectacole a reprezentat 
centrul de greutate al activităţii : Stagiunea Camerală, Festivalul de Muzică Uşoara 
Românească « Florentin Delmar », Galele Teatrale Focşănene, Festivalul 
Judeţean de Muzică Uşoară pentru Copii « Florile Dragostei », Concertele 
Orchestrei de Cameră UNIREA. 
 

 

Stagiunea Camerală 2011 s-a demonstrat încă odată 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. 
Nume şi formaţii care s-au remarcat în ţară şi în  lumea întreagă au urcat pe scena 
Ateneului şi a Teatrului Municipal şi au oferit publicului focşănean momente îndelung 
aplaudate : Cvartetul de muzică veche Collegio Stravagante (recital luna ianuarie), 
Mihaela Anica - flaut şi Horia Maxim-pian (în luna aprilie), recitalul Cancion Y Danza 
Instrumental cu mezzosoprana Claudia Codreanu şi chitaristul Costin Soare (recital 
de cântec spaniol în luna mai), Cvartetul de clarinete Konick (recital luna octombrie), 
flautistul Matei Ioachimescu şi chitaristul George Popescu (recital luna noiembrie) şi 
din nou chitaristul Costin Soare cu un recital de muzică spaniolă şi sud-americană 
(luna decembrie). Stagiunea focşăneană a intrat deja în circuitul concertistic la nivel 
naţional. 
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Împletit cu recitalurile camerale s-a continuat seria de concerte cu Orchestra de 
Cameră UNIREA, reuşindu-se un număr de 5 concerte-premieră la Focşani, atât pe 
scena Teatrului Municipal cât şi pe scena Ateneului Popular : Concert extraordinar în 
luna martie, Concert Felicia Filip din luna aprilie, Concertul dedicat Zilei Învăţătorului 
(luna iunie), Concertul susţinut la invitaţia Federaţiei Comunităţilor Evreeşti din România 
(luna noiembrie) şi Concertul de Crăciun (luna decembrie). Toate acestea au constituit 
evenimente muzicale răsplătite prin aplauze îndelungate de către numărul mare de 
spectatori prezenţi în sala de concert.  

 

În scopul formării unui public interesat în domeniul muzicii clasice, s-a continuat 
şi în 2011 Proiectul Vârstele muzicii, proiect de educaţie muzicală pentru tineri în mod 
special şi care, prin comentarii şi prezentări audio-video, să conducă la o dezvoltare a 
culturii muzicale dar şi la formarea unui comportament adecvat în sala de concert. În 
cadrul proiectului au fost desfăşurate două teme: Wolfgang Amadeus Mozart (la Clubul 
Pensionarilor Focşani) şi Franz Liszt – 200 ani de la naştere (la Colegiul Tehnic 
Edmond Nicolau) şi Franz Schubert (la Liceul Teoretic Odobeşti). 
 

Ediţia a XXXVI-a, 2011, a Festivalului Naţional de Muzică Uşoara 
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. În condiţiile unui buget extrem de redus, au fost 
totuşi loc două seri de festival – concurs şi recitaluri – pe scenă urcând artişti valoroşi 
din panoplia muzicii uşoare romăneşti : Mihaela MIHAI şi Formaţia VUNK.  

Concursul de interpretare a scos la rampă 14 concurenți sosiți din toate colțurile 
țării ce şi-au disputat rậvnitul Trofeu al festivalului. Doresc să subliniez sprijinul constant 
al Consiliului Local Focşani şi al Primăriei Municipiului Focşani dar şi al multor companii 
private cât şi al Centrului Judeţean Vrancea pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, 
Artelor şi Meseriilor, în finanţarea Festivalului, proiect cultural care a adus şi va aduce în 
continuare beneficii de imagine municipiului nostru.  
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Ediţia a XV-a a Galelor Teatrale Focşănene a fost organizată şi în 2011 în 

parteneriat cu Teatrul Municipal Focşani. S-a desfaşurat în perioada 25 martie – 3 
aprilie 2011 şi a găzduit spectacolele unor instituţii teatrale prestigioase: Teatrul MIC 
Bucureştii, Teatrul METROPOLIS Bucureşti, Teatrul „Fanny Tardini” Galaţi, Opera 
Comică pentru Copii şi bineînţeles Teatrul Municipal Focşani. Au urcat pe scena 
Teatrului actori importanti precum : Dan CONDURACHE, Mihai DINVALE, Tamara 
BUCIUCEANU, Răzvan VASILESCU, Ion BESOIU, Irina PETRESCU, Mihai 
CONSTANTIN, alături de actorii focşăneni Sorin Francu, Paula Grosu, Adrian 
Rădulescu, Adrian Damian, Valentin Cotigă, etc. Cu acest prilej a fost citit la sală, de 
către organizatori şi Mesajul transmis de Institutul Internaţional de Teatru de Ziua 
Mondiale a Teatrului – 27 Martie. 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 imprtantă finanţare privată, având încasări – pentru cele doua 
instituţii municipale, Teatrul Municipal şi Ateneul Popular - de peste 50.000 lei. 
 

 
 

Ediţia din 2011 a Festivalul  de Muzica Usoară pentru copii « Florile 
Dragostei » care a căpătat, din 2005, caracter judeţean cu scopul de a atrage şi 
stimula copii talentaţi din tot judeţul Vrancea, a avut un numar de 24 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 « Florentin Delmar ». Parteneri ai festivalului au fost Primăria Municipiului 
Focşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea. 
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Pe lângă proiectele artistice din sfera artelor scenice, Ateneul Popular a mai 
derulat programe educaţional-culturale şi micro-proiecte circumscrise zonei de educaţie 
permanentă şi informare - documentare culturală. 

Oferta de programe educaţionale pentru adulţi şi copii a Ateneului a fost şi în 
anul 2011 foarte diversificată, pliindu-se pe nevoia de învăţare şi ariile de interes ale 
cetăţenilor, în concordanţă cu strategia Europei, aceea de a crea o societate a învăţării.  
Astfel, anul a debutat cu aniversarea naşterii poetului Mihail Eminescu şi a prilejuit 
realizarea manifestării „Daruri la ziua Poetului”, având ca parteneri: Direcţia pentru 
Sport şi Tineret Vrancea,  Ligii Scriitorilor din România – Filiala Vrancea, Unităţi Şcolare 
din Focşani 

Programul “Civilizaţiile lumii” îşi propune de mai bine de cinci ani, prezentarea 
modului de viaţă, a tradiţiilor şi a valorilor culturale ale popoarelor lumii, prin activităţi 
specifice ca: prelegeri, prezentări multimedia, expoziţii, lansări de carte, recitaluri de 
poezie, concerte, precum şi a reperelor colaborării dintre acestea şi România. În 2011 
au fost prezentate: Japonia, Argentina şi Danemarca. Parteneri pentru anul 2011 au 
fost : Colegiul Tehnic”Ion Mincu”, Şcoala “Duiliu Zamfirescu”, Direcţia Judeţeană de 
Sport şi Tineret. 

Proiectul “Atelierele IntegrART”, proiect nou în 2011, ce a constat în sesiuni 
de comunicare interculturală şi dezvoltare personală pentru tineri, a avut o desfăşurare 
săptămânală şi a avut între obiective dezvoltarea capacităţii tinerilor de a se exprima 
cultural, de a dialoga asertiv şi intercultural, de a se descoperi pe sine în raport cu 
ceilalţi, de a face lucruri împreună. Partenerii proiectului au fost: Colegiul Tehnic”Ion 
Mincu”, Liceul Pedagogic “Spiru Haret”. 

Începând din anul 2000, se organizează şi în România, Săptămâna educaţiei 
permanente România, sub genericul FESTIVALUL ŞANSELOR TALE. Aflat la cea 
de-a XII-a ediţie, proiectul a fost iniţiat şi coordonat de Asociaţia  Universităţilor 
Populare Germane (IIZ-DVV - Proiect România, actualmente EUROED Bucureşti. Şi 
în 2011 Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani a fost desemnat ca, în calitate de 
coordonator regional, să coordoneze şi să ofere 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. Apreciem că în săptămîna 1 - 6 noiembrie, un numar de 800 de 
persoane au participat la activităţile educative organizate în Odobeşti, Broşteni şi în 
municipiul Focşani, cu sprijinul operatorilor culturali din localităţile respective.  
Parteneri:  

- Asociaţia EUROED Bucureşti  
- DJST Vrancea 
- CJPCTAM Vrancea, 
- Unităţi şcolare Focşani 
- Liceul Teoretic Odobeşti 
- Centrul de zi “Dănuţ” Broşteni  
- Asociaţia Centrul  de Voluntariat Vrancea 
- Asociaţia “Fii Cel ce Eşti” CREAT 
-  Clubul Pensionarilor din Focşani 
În cadrul programului Aniversări culturale, s-au realizat manifestări în parteneriat 

cu unităţi şcolare şi instituţii publice, la sediul acestora şi la sediul Ateneului:  
Marin Sorescu –un scriitor sentimental (partener: Colegiul Al.I. Cuza, Clubul 
Pensionarilor din Focşani),  8 martie- Ziua Femeii –Sărbătoare la 100 de ani 
(partener: Clubul Pensionarilor din Focşani),Ziua Mondială a Poeziei - George 
Topârceanu-125 de ani de la naştere (partener: Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret 
şi Asociaţia “Fii cel ce eşti” CREAT), Nicolae Tonitza – 125 de ani de la naştere 
(partener: DDiirreeccţţiiaa  JJuuddeeţţeeaannăă  ppeennttrruu  SSppoorrtt  şşii  TTiinneerreett  VVrraanncceeaa,,  şi Asociaţia “Fii cel ce 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi - 2011 107 

eşti” CREAT, Liceul de Artă)),,  Rabindranath Tagore, 150 de ani de la naştere  
(partener: Teatrul Municipal Focşani), Ziua Mondială a Diversităţii Culturale pentru 
Dialog şi Dezvoltare - workshop   (partener: Comunitatea evreilor), Richard David 
Bach, 75 de ani de la naştere  (partener: Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret şi 
Asociaţia “Fii cel ce eşti” CREAT), George Coşbuc, 145 de ani de la naştere  
(partener: Clubul Pensionarilor din Focşani), Aniversări UNESCO: 21 Septembrie – 
Ziua Internaţională a Păcii  (partener: Clubul Pensionarilor din Municipiul Focşani, 
unitati scolare oras), Emil BOTTA - 100 de ani de la naştere (partener: Clubul 
Pensionarilor din Focşani), 

De asemenea, Ateneul Popular a participat ca partener la organizarea şi 
derularea următoarelor proiecte care cuprind activităţi desfăşurate lunar : 
PROIECT: Valori şi  nonvalori, o distincţie necesară  
Organizator: DJST Vrancea 
Parteneri: Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Asociaţia “Fii Cel ce Eşti” CREAT, 
Unităţi de învăţământ 
PROIECT - Lectura – poartă de acces către cultură şi educaţie 
Organizator: Grup şcolar “G.G. Longinescu”   
Parteneri: Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Şcoala N. Iorga, Colegiul Tehnic “Ion 
Mincu” 

Zona de informare-documentare culturală a fost şi ea încărcată cu diverse 
proiecte specifice, deja binecunoscute publicului focşănean. 

In acest sens anul 2011 a debutat cu o Sesiunine INFO-CULT care a avut ca 
temă Evenimente europene care au precedat Unirea Principatelor Române de la 
1859.  
Un proiect cu un mare răsunet în rândul tinerilor din Focşani şi din judeţ a fost „EU în 
UE”. Proiectul a avut  mai multe teme: Evenimente UE în luna ianuarie 2011, 
Evenimente UE în luna februarie 2011, 9 Mai - Ziua Europei, Evenimente UE în 
toamna anului 2011. Tot aici, în cadrul acestui proiect care spre finalul anului a căpătat 
o nouă denumire şi anume Istorie şi patrimoniu cultural local, au fost prezentate 
teme de interes local dar cu implicare culturală în plan naţional şi european: Istorie 
locală I – Focşanii până la 1859 şi Patrimoniu cultural local – ANGHEL SALIGNY – 
156 de ani de la naştere.  
Desfăşurat de două sau de 
trei ori pe lună, proiectul a 
beneficiat de atenţie şi 
interes având ca public 
ţintă atât elevi (începând cu 
clasa a V-a şi terminând cu 
clasa a XII-a - aproximativ 
800–1000) cât şi adulţi. 
Materialul documentar 
prezentat în power point a 
fost solicitat de mai multe 
ori de unităţile şcolare din 
oraş, el fiind o lecţie de 
istorie şi cultură puţin 
diferită faţă de orele de 
curs.  

Pe parcursul anului 
2011 a fost completat 
Fondul de documentare cu noi materiale informative, oferind periodic informaţie 
specializată pe tematici culturale, operatorilor culturali din judeţ şi din judeţele limitrofe. 
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Centrul de informare în domeniul culturii reprezintă în continuare o soluţie concretă în 
efortul administraţiilor locale şi operatorilor culturali de a dezvolta armonios sectorul 
cultural în Regiunea de dezvoltare SUD-EST. 

După desfiinţarea Biroului de Informare al Consiliului Europei din România, 
Punctul de Informare din cadrul Ateneului a fost transformat în Punct de informare 
culturală pe teme europene. Acesta pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii 
despre finanţări culturale europene, mobilităţi şi oportunităţi de cooperare europeană. 
Astfel anul 2011 a fost iniţiat proiectul Jurnal cultural european, temele prezentate şi 
discutate fiind axate pe informaţii europene de largă circulaţie în anul care s-a încheiat: 
Capitale culturale europene 2011 – Tallinn (Estonia) şi Turku (Finlanda) şi Cracovia – 
capitală regală cu suflet european (1045 ani de la atestarea documentară). Prezentat în 
aceeaşi manieră – power-point – proiectul a fost un punct de atracţie având ca finalitate 
discuţii, dezbateri şi impresii în rândul tinerilor. Interesul stârnit de acest domeniu care 
face parte din aria culturală europeană a fost accentuat de dorinţa de a accesa şi alte 
informaţii care să completeze materialul deja existent. Desfăşurat de cel puţin două ori 
pe lună, proiectul a avut un număr mare de participanţi, acesta  ridicându-se la peste 
1000 de elevi. 

Zilele Municipiului Focşani au fost marcate de o Sesiune INFO-CULT cu titlul: 
Anghel Saligny, inginer de renume mondial . 

Ca parteneri în proiectele derulate mai sus au fost în primul rând cetăţenii din 
municipiul Focşani, cei care sunt spectatorii şi beneficiarii tuturor activităţilor 
desfăşurate de angajaţii Ateneului Popular „ Mr. Gh. Pastia”, oameni care au nevoi ce 
se pliază pe oferta noastră culturală şi educaţională şi care primesc, pe de o parte, cu 
sufletul şi cu inima deschisă ceea ce se numeşte un crâmpei de cultură. Având un 
public avizat şi iubitor de frumos, am găsit înţelegere şi susţinere din partea tuturor 
şcolilor şi liceelor din municipiul Focşani.  
Şcoala „N. Iorga”, Şcoala „Al. Vlahuţă”, Şcoala „Ştefan cel Mare”, Şcoala „Duiliu 
Zamfirescu”, Şcoala generală nr.3, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Colegiul 
Tehnic “Ion Mincu”, Colegiul „Al. I. Cuza”, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Liceul 
economic „M. Kogălniceanu”, Colegiul Tehnic “V. D. Cotea”, Colegiul Tehnic „E. 
Nicolau”, Grupul Şcolar “G.G. Longinescu, sunt unităţi şcolare din municipiul Focşani, 
parteneri constanţi în toate activităţile desfăşurate în anul 2011.  

În ceea ce priveste bilanţul financiar–contabil, în anul 2011 s-au primit subvenţii 
de la bugetul local în suma de 332.614,04 lei,  iar veniturile proprii realizate (inclusiv 
veniturile din sponsorizări), au fost în sumă de 74.086,10 lei.  

Situaţia cheltuelilor totale, defalcate pe tipuri mari de cheltuieli se prezintă astfel :  
     - Cheltuieli de Personal  în sumă de 161.215 lei, reprezentând  39,6 % 
     - Cheltueli întreţinere clădire şi funcţionale, în sumă de 97.673,77 lei, adică  
24,0 % 
     - Deplasări interne în sumă de 1.580 lei, adică 0,4 % 
     -      Cheltuieli de capital în sumă de 49.398,19 lei , adică 12,2 % 
     - Cheltueli cu proiecte şi programe culturale în sumă de 96.833,18 lei, 
reprezentând 23,8 % 

Veniturile Proprii realizate, imparţite pe surse de venit, se prezintă astfel : 
     -     încasări din spectacole şi concerte    -  47.985,00  
lei  
     -     venituri din publicitate, chirie sală              -  18.951,10  
lei  
     -     venituri din donaţii şi sponsorizări                              -    7.150,00  
lei       
……………………………………………………………………………….. 
TOTAL  VENITURI PROPRII        74.086,10  lei 
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În structura veniturilor proprii apar din nou venituri realizate din închirierea sălilor 

pentru spectacole şi întruniri publice, ca urmare a faptului că abia din octombrie 2011 
am putut beneficia de spaţiile Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia”, clădirea Ateneului 
suferind în perioada 2008-2011, ample lucrări de reabilitare şi modernizare.  

Veniturile din sponsorizări şi publicitate - finanţare privată - au fost obţinute de la 
aproximativ 15 companii, multe dintre ele partenere mai vechi, venituri care au 
completat finanţarea proiectelor şi programelor culturale derulate în 2011, acoperind 
parţial şi unele cheltuieli de funcţionare.  

În ciuda faptului că abia din luna octombrie 2011 am putut beneficia de sălile 
proprii pentru derularea activităţilor, ca o concluzie, putem spune că şi anul 2011 a adus 
colectivului satisfacţii deosebite în plan profesional şi aprecieri din partea tuturor 
partenerilor noştri. O performanţă notabilă ar fi aceea că am reuşit să continuăm seria 
de concerte ale Orchestrei de cameră UNIREA, doar prin pentru finanţare privată şi 
încasări bilete. 

 În anul 2012 putem valorifica în totalitate spaţiile clădirii Ateneului Popular, ceea 
ce ne oferă posibilitatea de a ne desfăşura activităţile de spectacole, concerte, repetiţii, 
conferinţe, expoziţii, etc., în condiţii de maximă eficienţă. Ne dorim totodată o 
consolidare a imaginii instituţiei pe plan naţional şi internaţional ( este necesară 
refacerea site-ului instituţiei şi creearea de pagini de blog la proiectele mari) şi o 
continuare a preocupării pentru scrierea de proiecte culturale în vederea atragerii de noi 
finanţări. Sperăm într-o finanţare din partea Primăriei Municipiului Focşani a activităţii 
Orchestrei de cameră UNIREA Focşani iar pentru ca Stagiunea de concerte şi recitaluri 
2012 să poată propune un program cât mai variat ne dorim achiziţionarea unui pian de 
concert pentru Sala mare a Ateneului dar şi o aparatură profesională de sunet şi lumini. 

 
 
 

FORMAŢIA CORALĂ TRADIŢIONALĂ « PASTORALA » 
 
 

Corul de Cameră „Pastorala”  
 
Viaţa cultural-artistică a municipiului Focşani şi a judeţului Vrancea în anul 2011 

s-a caracterizat prin 
ample activităţi de 
valorificare a 
patrimoniului muzical 
naţional şi universal de 
către toate instituţiile 
muzicale profesioniste 
şi de amatori în cadrul 
unor acţiuni ample 
cum ar fi festivalurile şi 
concursurile 
organizate în ţară şi în 
străinătate. în această 
paleta amplă de 
manifestări se inscrie 
activitatea Formaţiei 
Corale Tradiţionale 
Pastorala din Focşani, 
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prin proiectele şi programele culturale planificate conform programului anual. Ca 
manifestare etalon în ceea ce priveste valorificarea creaţiei muzicale din cadrul 
patrimoniului naţional şi universal, amintim Festivalul Internaţional de Interpretare şi 
Creaţie Muzicală „George Enescu” ce se desfăsoară anual atat în capitala României 
cat şi în centrele tradiţionale muzicale din Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova, Targu Mures, 
Sibiu etc., festival ce reuneste cele mai valoroase ansambluri artistice din ţară şi din 
străinătate. Publicul din aceste localităţi, un public privilegiat, vine în contact cu valori 
inestimabile ale creaţiei muzicale tradiţionale şi contemporane, completandu-si an de an 
educaţia muzicală, estetică, imbogaţindu-se sufleteste, vizionand şi ascultand pagini de 
o inestimabilă valoare artistică şi interpretativă. Dirijori, interpreţi, orchestre simfonice, 
coruri, solisti vocali şi instrumentisti oferă publicului spectator din România perle ale 
creaţiei universale şi naţionale, spectacolele sustinute incluzand obligatoriu creaţii ale 
marelui nostru compozitor George Enescu. Prin acest festival asistăm la o modalitate 
superbă de promovare şi valorificare a culturii muzicale românesti prin intermediul 
artistilor individuali precum şi a ansamblurilor instrumentale şi vocal-instrumentale 
prezente pe scenele tradiţionale românesti, dialogand cu publicul spectator şi 
impărtăsindu-le frumuseţea şi valoarea acestor creaţii. în această atmosferă de inaltă 
trăire emotională şi de valorificare a patrimoniului cultural naţional şi universal, si-a 
desfăsurat activitatea Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala” în anul 2011, 
indeplinindu-si programul minimal şi adăugand acestuia un insemnat număr de concerte 
şi recitaluri menite să realizeze educaţiei permanente a publicului spectator prin 
intermediul muzicii corale şi numai. Intreaga activitate concertistică a anului precedent 
s-a desfăsurat în cadrul Stagiunii Anuale de Concerte cu cele două secţiuni: Secţiunea 
Laică şi Secţiunea Religioasă. 
 

 
 

 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi - 2011 111 

Obiectivele principale propuse în anul 2011 au fost: 
- îmbogăţirea şi consolidarea noţiunilor de cultură muzicală; 
- educarea gustului muzical, a capacităţii de a selecta valoarea muzicii de non-

valoarea; 
- formarea gustului pentru frumos prin intermediul programelor culturale 

muzicale etc; 
- educaţia muzicală a tineretului şcolar în scopul formării lui ca viitor spectator 

consumator al artei; 
- valorificarea timpului liber prin ascultarea muzicii de calitate în cadru 

organizat, medalioane, audiţii, serate muzicale etc; 
- valorificarea creaţiei muzicale româneşti şi universale în concerte şi 

spectacole; 
- depistarea şi promovarea unor tinere talente prin participare la repetiţii corale 

şi concerte; 
- valorificarea melosului popular şi al celui religios în creaţia corală 

românească şi universală; 
- colaborări cu personalităţi ale vieţii culturale contemporane precum şi cu 

formaţii profesioniste şi interpreţi reprezentanţi ai diferitelor genuri (muzicale, 
literare, artistico-plastice etc.) 

- omagierea unor personalităţi culturale precum şi celebrarea unor sărbători din 
istoria poporului român; 

- sincretismul artelor – muzică, literatură, artă plastică, coregrafie etc. 
- concerte-lecţie pentru îmbogăţirea cunoştinţelor muzicale şi artistice ale 

spectatorilor; 
- realizarea unor înregistrări (cd-uri şi casete) în scopul valorificării repertoriului 

coral precum şi în scop didactic; 
- realizarea stagiunii permanente de muzica religioasa în scopul valorificarii 

traditiilor culturale ale poporului român; 
- valorificarea muzicii bizantine (concerte şi recitaluri de muzica traditionala 

ortodoxa şi bizantina) 
În cadrul stagiunii (secţiunea laică) au fost programate concerte educative cu 

scopul promovării muzicii tradiţionale şi universale a marilor compozitori inaintasi dar şi 
promovarea muzicii contemporane, cu precădere compoziţii incredinţate Corului 
„Pastorala” de creatori ai genului coral cum ar fi: Irina Odagescu Tuţuianu, Dan Buciu, 
Gheorghe Firca, Constantin Arvinte, Stefan Andronic, Viorel Munteanu, Marian 
Popescu, Constantin Rapa, Valentin Gruescu etc.  

În ceea ce priveste genurile muzicale specifice cântării corale am abordat în 
spectacolele noastre: miniatura corală, motettul, madrigalul, chansonul, precum şi 
genurile mai ample ca: recviemul, missa, cantata. 

În cadrul muzicii tradiţionale s-a promovat în decursul anului precedent cântecul 
de origine folclorică specific diferitor zone etnografice din ţară prelucrat în chip maestrit 
de către compozitorii contemporani dar şi clasici. 

În cadrul stagiunii muzicale religioase unde cântarea bizantină şi vechea cântare 
de strană ocupă o mare pondere, s-a urmărit sensibilizarea publicului spectator faţă de 
cantarea tradiţională religioasă, cultivarea gustului estetic,  

În ceea ce priveste valorificarea repertoriului naţional şi universal au fost puse în 
scenă 16 piese în prima audiţie la Focşani,  imbogăţindu-se astfel repertoriul, atât cel 
laic şi de muzică cultă cât şi cel de muzică religioasă/muzică bizantină. 

S-a promovat cântecul cu tematică istorică de mare valoare educativă pentru 
tineri şi adulţi, s-a omagiat prin cântec mari personalităţi ale culturii şi a artei românesti.  

Au fost susţinute 14 spectacole numai cu tema tradiţiilor şi obiceiurilor la români, 
prilejuite de sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou, spectacole în care au fost prezentate 
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alte 5 prime audiţii (colinde şi cântece de stea) dedicate Corului „Pastorala” de către 
compozitorii cu care colaborăm şi pe care întotdeauna i-am simţit aproape în ampla 
noastră misiune de educare şi culturalizare a publicului spectator.  

În luna octombrie 2011, tot în sala Teatrului „Maria Fillotti” din Brăila, „Pastorala” 
a susţinut un concert extraordinar de muzică clasică şi contemporană fiind participantă 
la sărbătorirea a 140 de ani de la înfiinţarea Corului Bărbătesc „Armonia” din Brăila. 

Muzica contemporană a compozitorilor români şi străini a colorat programele 
spectacolelor atât în concertele locale cât şi în cele din ţară cu prilejul participării la 
diferite festivaluri şi concursuri naţionale. Amintim în acest sens spectacolul din 
decembrie organizat de Primăria Municipiului Brăila unde „Pastorala” acompaniată de 
Famfara Garnizoanei Brăilei a susţinut un concert de muzică clasică şi contemporană, 
colinde şi cântece de stea, în frumoasa sală a Teatrului „Maria Filotti” din localitate. 
 

 
  

Din anul 2000 F.C.T. „Pastorala” cu sprijinul Primăriei Focşani şi Consiliului 
Local, Consiliul Judeţean, Direcţia pentru Cultură, Centru Judeţean pentru Creaţie, în 
parteneriat cu Teatrul Municipal, I.S.J, Muzeul Judeţean Vrancea organizează anual 
Festivalul Coral Internaţional „Pastorala” care în anul 2011 a ajuns la cea de-a VI-a 
ediţie. în această manifestare culturală naţională şi internaţională spectatorii din 
municipiul şi judeţul nostru au avut ocazia să audieze peste 30 de formaţii corale 
prestigioase din ţară, dintre care amintim: Corul „Poliphonico de Coimbra” din 
Portugalia, Corul Naţional de Camera „Madrigal” din Bucuresti, Corul de Camera 
„Preludiu” din Bucuresti, Corul „Ars Nova” din Pitesti, Corul „Nicolae Oancea” 
din Bucuresti, Corul Bărbătesc „Armonia” din Brăila, Corul „Millennium” din 
Slatina, Corul „Divina Armonie” din Bucuresti, Corul „Sfantul Antim” din Ramnicu 
Valcea, Corul de Tineret din Odessa, Corul „Intorsura Buzaului”, Corul „Trison” 
din Brăila, Corul „Lyra” din Buzău, Corală feminină „Camerata” din Brăila, Corul 
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„Armonia” din Sighisoara, Corala „Gottardo Tomat” din Italia, Corul Bărbătesc 
„Bucovina” din Campulung Moldovenesc etc. şi un repertoriu amplu şi divers, stiluri 
de interpretare proprii formaţiilor participante imbogăţindu-si astfel cunosţinele despre 
cantarea corală şi tradiţia muzicii vocale. 

 
Ediţia a V-a din iulie 2011 şi ediţia a VI-a din decembrie cu genericul „Pogorat-a 

Domnul Sfant” din anul 2011 organizate sub egida Asociaţiei Naţionale Corale din 
România şi în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 
precum şi Universitatea Naţională de Muzică din România, s-au impus ca fiind ediţii 
reusite care au reunit peste 250 de interpreţi ce s-au intrecut în realizări artistice inedite 
în cele 9 spectacole care au avut loc la Mausoleul Mărăsesti, în Piaţa Teatrului „Mr. Gh. 
Pastia”, în sala Teatrului precum şi în Aula „Mihai Eminescu” a Colegiului Naţional 
Unirea. La aceste spectacole au participat peste 1500 de spectatori care impreună cu 
membrii coralelor participante au creat o ambianţă şi o atmosfera de inaltă emoţie şi 
trăire sufletească.  

 
Personalitaţile muzicale care ne-au onorat au fost: Voicu Enăchescu – 

presedintele Asociaţiei Corale Naţionale din România, Constantin Arvinte – compozitor, 
muzicolog, dirijor din partea Uniunii Compozitorilor, conf. univ. dr. Ioan Golcea de la 
Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti, apreciind în mod deosebit realizarea 
tuturor ediţiilor festivalului, dar, mai ales, ediţia a VI-a, incurajând miscarea corală la 
nivel naţional şi în mod special în municipiul Focşani. Astfel municipiul nostru figurează 
în paleta centrelor culturale naţionale şi internaţionale organizatoare de competiţii 
corale, festivaluri şi concursuri, beneficiind de participări ale unor formaţii corale 
prestigioase ce contribuie prin concertele lor la culturalizarea focsănenilor şi vrâncenilor.  

Conform programului concertistic anual al Corului „Pastorala” incepand din 
ianuarie pană în decembrie au fost organizate următoarele activităţi de educare a 
publicului spectator prin intermediul cantului coral (programul minimal): 

Revenind la activitatea concertistică desfăsurată pe parcursul anului 2011 de 
către instituţia noastră putem spune cu satisfacţie ca obiectivele culturale au fost 
indeplinite, că „Pastorala” şi-a mărit numărul de admiratori în cadrul concertelor şi 
apariţiilor pe micul ecran.  

 
„Pastorala” este în continuare o emblemă a municipiului şi judeţului Vrancea, o 

instituţie de referinţă la nivel naţional promovând muzica corală tradiţională cu 
profesionalism şi multă dăruire. „Pastorala” are o frumoasă relaţie de colaborare  cu 
toate instituţiile judeţene: Teatrul Municipal, Ansamblul profesionist „Ţara Vrancei”, 
Muzeul Judeţean Vrancea, Biblioteca „Duiliu Zamfirescu”, Centrul Judeţean de Creaţie, 
Direcţia pentru Cultură etc., contribuind prin programele de părteneriat la menţinerea 
făcliei culturii la nivel municipal, judeţean şi naţional, aducând o contribuţie însemnată la 
realizarea educaţiei estetice a publicului prin numeroasele concerte susţinute în cadrul 
festivalurilor şi concursurilor de gen. A menţinut şi menţine colaborarea ce ne onorează, 
cu instiţutiile profesioniste naţionale şi internaţionale: Asociaţia Naţională Corală din 
România (a cărei fondatoare este şi „Pastorala”), Universitatea Naţională de Muzică, 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România; Mişcarea Corală Europeană „A 
coeur joie” şi Europa Cantat de la Lyon şi Munchen. 

Prestigiul de care se bucură corala focşaneană în randul creatorilor genului coral 
(compozitori şi interpreţi) a atras simpatia şi prietenia acestora, multi dintre ei 
dedicându-i lucrări corale în prima audiţie. 

 
Având în vedere numărul mare de recitaluri şi concerte (peste 70 în total în anul 

2011), nomenclatorii privind principalii indicatori culturali au fost următorii: 
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1.Număr de pograme proprii realizate 
 

31 

2.Număr de activităţi / manifestări cultural artistice realizate în cadrul 
programelor pentru promovarea şi transmiterea valorilor artistice 
 

 
56 
 

3. alte manifestări culturale: seminarii,conferinţe,expoziţii 
 

- 
 

4.participarea la festivaluri, gale, concursuri şi targuri 
 

6 
 

5. număr de activităţi/ programe de educaţie permanentă a tinerei 
generaţii 

56 
 

6. studii, cercetări ,activităţi de documentare 
 

- 
 

7. evidenţa patrimoniului: clasare,informatizare, baza de date 
 
8. număr de apariţii în presă,radio-tv 

3 
 
31 

9. materiale de promovare ( afise,pliante,CD,DVD) 26 
10. numărul parteneriatelor realizate 
 

33 
 

11. realizarea unor studii vizand cunoasterea categoriilor de public, a 
asteptărilor acestuia 

- 
 

12. perfecţionarea personalului- nr.de angajaţi care au urmat diverse 
forme de perfecţionare 

1 
 

13. numărul beneficiarilor 14200 
 

14. indice de ocupare a sălilor/spatiilor destinate publicului (sediu) % 68% 
 

„Pastorala” va sărbători în luna iulie, 2012 (în cadrul celei de-a VII-a ediţii a 
festivalului „Pastorala”) 35 de ani de la înfiinţare iar spectacolele programate vor prefaţa 
acest eveniment cultural naţional (Simpozion Naţional „Arta Interpretării Corale în 
viziunea muzicianului şi dirijorului Marin Constantin”). 
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Proiectele culturale ale Formaţiei Corale Tradiţionale “Pastorala “ 

   au inclus activităţi în municipiu, judeţ,  dar şi participări la întalniri naţionale. 
        Principalele activiăţi derulate în anul 2011 sunt: 

• „ Stelele- cer” – spectacol omagial cu ocazia implinirii a 161 de ani de la nasterea 
poetului Mihai Eminescu. 

• “Unirea face puterea” – spectacol în Piaţa Teatrului cu ocazia implinirii a 152 de 
ani de la infăptuirea Unirii Principatelor Române. 

• “Dragobetele” – cultură şi tradiţie  - concert educativ. 
• “Ţi-am adus o floare” – spectacol omagial de Ziua Internaţională a Femeii. 
•  Hristos a-nviat! Concert la Invierea Domnului. 
• “Eroi au fost eroi sunt incă” – Ziua Europei  - o serie de concerte. 
• “Ziua Internaţională a Copilului “ - concert  
• “Festivalul Coral Internaţional D.G.Kiriac” – festival cu participare naţională şi 

internaţională. 
• Festivalul Coral Internaţional « Pastorala », ediţia a V-a  
• Festivalul Coral Internaţional Satu Mare 2011 
• Festivalul Coral Internaţional Ermioni Grecia 
• Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului  
• Ziua Naţională a României – concert omagial dedicat Zilei Naţionale a României. 
• Festivalul Coral Naţional “Pastorala”, ediţia a VI-a  - cantece de iarnă cu 

participarea formaţiilor invitate: Corul “Bucovina”, Corul bărbătesc “Armonia” din 
Brăila. 

       Formaţia Corală Tradiţională “Pastorala” promovează cu profesionalism şi multă 
dăruire  muzica corală tradiţională şi are o frumoasă relaţie de colaborare cu toate 
instituţiile judeţene.  
 
 

7. SPORT 
 

În anul 2011 au fost repartizate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011, suma 
de 22.220 lei  Clubului Spotiv Municipal Focşani 2007, pentru organizarea Concursului 
naţional de arte marţiale – karate stilul shotokan, “ Cupa Satori 2011” Focşani, ediţia a 
II-a, care a avut loc în data de 05 iunie 2011.  
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          Pentru premierea sportivilor participanţi la Campionatul Naţional de Şah pentru 
copii şi juniori pe echipe, care s-a desfăşurat în perioada 24 – 31 iulie 2011 la Iaşi s-a 
alocat din bugetul local suma de 900 lei. 

Pentru premierea sportivilor din municipiul Focşani care au obţinuţ rezultate 
deosebite  la concursurile şi campionatele organizate în perioada iunie  2010- iunie 
2011, au fost acordate premii în suma de 8.150 lei, pentru un număr de 38 elevi. 

Pentru premierea primilor 15 sportivi ai anului  din municipiul Focşani, în cadrul 
acţiunii “Gala Sportului Vrâncean”, ediţia 2011 au fost acordate premii în sumă de 5.500 
lei. 

 Consiliul Local al Municipiului Focşani în calitate de coorganizator a participat în 
data de 17 septembrie 2011, prin Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 la 
desfăsurarea Concursului Naţional “Cupa Vrancea - Taekwondo WTF”, ediţia a II-a, 
pentru copii, cadeţi şi juniori, pentru care s-a alocat suma de 6.500 lei. 

Ca urmare a participării la Campionatul Mondial de Karate SKDUN şi Cupa 
Mondială Kohai, care s-a desfăsurat în perioada 8 – 9 octombrie 2011 în Germania, 
sportivii legitimaţi la CSM Focşani 2007 care au obţinut rezultate deosebite au fost 
premiaţi cu suma de 8.000 lei  din bugetul local pe anul 2011. 
 

 
 
          Pentru susţinerea financiară a Campionatului Naţional Individual de Gimnastică 
artistică fete, care s-a desfăsurat la Focşani, în perioada 03-06 noiembrie 2011, s-a 
alocat   din bugetul local pe anul 2011 suma de 11.360 lei pentru premii sportivi, 
transport aparatură sală, buchete flori etc. 
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8. EDUCAŢIE ŞI TINERET 
 

În toate unităţile de invătămant s-a asigurat cresterea calităţii actului de instruire, 
a dotărilor şi a bazei materiale,  asigurarea condiţiilor funcţionării localurilor de scoală (a 
reparaţilor curente şi capitale, efectuarea lucrărilor de igienizare, etc.). 

În ceea ce priveste 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 incălzire şi asigurarea securităţii în scoală.    
          O preocupare permanentă a constituit-o asigurarea condiţiilor bunei funcţionări a  
procesului instructiv-educativ şi a cuprinderii tuturor prescolarilor în grădiniţele din 
municipiul Focşani, în acest sens s-au analizat spaţiile existente în unităţile de 
invăţământ în vederea cuprinderii tuturor copiilor de varstă prescolară în grădiniţele din 
municipiul Focşani.  

Pentru anul 2011 s-au alocat fonduri bănesti în sumă de 32.500 lei,  pentru  
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2011, fonduri ce au fost utilizate pentru achiziţionarea de 
dulciuri oferite copiilor din grădiniţe, crese, leagăne şi fundaţii, precum şi pentru 
organizarea de  jocuri distractive şi activităţi sportive (baschet, tenis de camp, concurs 
triciclete şi biciclete)  pentru copii. 
 

 
 

 În anul 2011, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de 
coorganizator la desfăsurarea Concursului de matematică “Euclid”, editia a VII-a, prin 
repartizarea sumei de 6300 lei în bugetul Scolii cu clasele I-VIII “Duiliu Zamfirescu” 
Focşani, concurs care s-a desfăsurat în data de 4 iunie 2011. 

Tot în anul 2011, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de 
coorganizator la desfăşurarea  Proiectului educaţional “:Armonie şi mişcare” organizat 
de Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” Focşani, în perioada 01 -03 noiembrie 2011  prin 
alocarea sumei de 2.500 lei  pentru acordarea de premii. 
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 În vederea funcţionării cabinetelor medicale şcolare şi stomatologice din 
municipiul Focşani, conform standardelor şi condiţiilor igienico-sanitare necesare actului 
medical, toate cabinetele medicale scolare şi stomatologice din municipiul Focşani,  au 
obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare. 
 

 
 
           De asemenea şi în anul 2011 a continuat programul de profilaxie primară de 
prevenire a cariei dentare prin sigilare în cabinetele stomatologice scolare.  
 
           Pentru menţinerea stării de sănătate a prescolarilor şi elevilor din unităţile de 
invăţămant din municipiul Focşani s-au aprovizionat cabinetele medicale scolare cu 
medicamente în sumă de 16.849,27 lei şi materiale sanitare în sumă de 30388,80 lei. 
 
          Pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă şi a Orăşelului copiilor 2011 s-au oferit 
un  număr de 3430 pachete cu dulciuri pentru prescolarii din grădiniţele municipiului 
Focşani pentru “Moş Nicolae “ 2011,  400 pachete dulciuri  pentru copii la deschiderea 
Oraşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri pentru colindători, pentru care s-a alocat 
suma de 30.200 lei. 
 

Pentru premierea elevilor din unităţile de invăţămant din municipiul Focşani care 
au obţinut rezultate deosebite la concursurile organizate în perioada anului şcolar 2010-
2011, au fost acordate premii în sumă de 16.750 lei, pentru un număr de 164 elevi. 
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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. 
             Şi în anul 2011 Consiliul Local al Tinerilor a organizat proiectul  “Dragobetele 
Sărută Fetele” ce a constat în acordarea de certificate de căsătorie  pentru fiecare cuplu 
şi pentru care s-a alocat suma de 450 lei. 
           Consiliul Local al Tinerilor Focşani a organizat la inceputul lunii martie proiectul “ 
Primăvara, soarele se joacă-n mana ta” pentru care s-a alocat suma de 500 lei. 
           Pentru proiectul “ŞI CURAT …ŞI FRUMOS…PENTRU UN PARC 
SPECTACULOS” care a avut ca stop ecologizarea şi amenajarea parcului “Nicolae 
Bălcescu”, de către liceele Municipiului Focşani s-a alocat suma de 3.053 lei.. 
          Consiliul Local al Tinerilor Focşani a participat în perioada 03 – 08 septembrie 
2011, la Reuniunea Naţională PAL-TIN 2011, cu tema “Consiliul Local al Copiilor şi 
Tinerilor – portavocea tinerilor din comunitate” la Rasnov. 
          Din bugetul local pe anul 2011 a fost alocată suma de 3.300 lei pentru 
participarea unui grup format din 6 tineri. 
          Pentru organizarea alegerilor pentru Consiliul Local al Tinerilor Focşani, care s-
au desfăsurat în  data de 4 octombrie 2011 s-a alocat din bugetul local suma de 4.752 
lei. Alegerile s-au desfăsurat în cele 12 licee din  municipiul Focşani şi s-a bucurat de 
un real succes, elevii implicandu-se în mod activ. 
          În perioada 13 – 16 octombrie 2011, consilierii locali ai Consiliului Local al 
Tinerilor, nou alesi în functie, au participat la un curs de formare pentru care s-a alocat 
din bugetul local suma de 2.800 lei. 
 

 
 
           Consilierii locali ai tinerilor au organizat în data de 19 decembrie 2011 
spectacolul -concurs “Moş Crăciun European” prin care au promovat spiritul de 
competivitate, nevoia de divertisment a tinerilor din licee, informarea tinerilor asupra 
tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun din alte ţări europene şi pentru care s-a alocat suma 
de 4.035 lei.    
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9. ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ 

 

În scopul asigurării unei funcţionalităţi sporite, eficientizării activităţii şi creării 
unei structuri care să corespundă atribuţiilor sporite ce revin administraţiei publice 
locale, s-a acordat o preocupare constantă atât structurii organizatorice a Primăriei, cât 
şi gradului de pregătire profesională a personalului. 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
  

În conformitate cu prevederile art.4, alin (6) din Legea Poliţiei locale nr.155/2010, 
în anul 2011, Poliţia Locală a Municipiului Focşani s-a organizat prin preluarea 
posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare, precum şi a structurilor din aparatul de 
specialitate al Primarului responsabile cu controlul privind disciplina în construcţii, 
protecţia mediului şi comerţ. 
      Acest fapt a presupus ca un numar de 5 persoane din cadrul Primăriei Municipiului 
Focşani responsabile cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi 
comerţ să treacă la Poliţia Locală a Municipiului Focşani. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 20/2011, a fost 
aprobată organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru  Primăria 
Municipiului Focşani. 
 

 
 
      La nivelul lunii ianuarie 2011 în organigrama Primăriei Municipiului Focşani au 
fost aprobate 215 posturi, din care : 107 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, 9 servicii, 2 birouri şi 21 
compartimente, respectiv : 

- Direcţia economică  cu un număr de 40 de posturi, din care unul vacant, are în 
componenţa sa 2 servicii şi este subordonată Primarului municipiului Focşani. Se ocupă 
de : 
         -gestionarea patrimoniului, mijloacelor materiale şi financiare ; 
         -gestionarea  impozitelor şi taxelor locale ; 
         -desfăsurarea în condiţii de calitate a activităţii comerciale în municipiul Focşani ; 
   - Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate cu un număr de 
110 de posturi, din care ocupate 95 (69 personal medical), are în componenţa 2 servicii 
şi 6 compartimente şi este subordonată Primarului municipiului Focşani.  Se ocupă de : 
      - aplicarea legislaţiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea, 
perfectionarea profesională şi securitatea şi sănatatea în muncă a personalului din 
Primăria municipiului Focşani ; 
      - implementarea, menţinerea şi imbunătăţirea continua a Sistemului de 
Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2008, în scopul indeplinirii 
politicii şi obiectivelor stabilite în « Declaraţia şi angajamentul Primarului municipiului 
Focşani în domeniul calităţii » ; 
     - asigurarea efectuării activităţilor de gospodărire, intreţinere-reparaţii şi de 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 imbunătăţire 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 desfăsoară şi 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 posturi, toate ocupate, 
are în componenţa 2 servicii, 1 birou şi 1 compartiment, este subordonată Secretarului 
municipiului Focşani. Se ocupă de : 
     - asigură circulaţia documentelor adresate Primăriei municipiului Focşani şi 
Consiliului local ; 
     - asigură activitatea de arhivă ; 
     - organizarea şi pregătirea alegerilor locale şi generale ; 
     - asigură legalitatea actelor emise de Primăria municipiului Focşani ; 
     - asigură asistenţă juridică în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoresti ; 
     - răspunde de analiza, indrumarea, organizarea, coordonarea activităţii privind 
aplicarea Legii nr.10/2001; 
      - activitatea de publicitate, afisaj şi reclamă pe raza municipiului Focşani ; 
      - administrează domeniul public şi privat al municipiului Focşani ; 
      - monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice. 
      - asigură aplicarea la nivel local a prevederilor Legii nr.18/1991 a fondului funciar şi 
punerea în posesie a cetăţenilor în baza legilor proprietăţilor ; 
    - eliberează bilete de proprietate şi certificate de producător pentru valorificarea 
produselor pe piaţa liberă ; 
    - ţine registrele agricole ; 
    - ţine evidenţa contractelor de inchirieri terenuri, contractelor taxelor de păsunat, a 
contractelor de arendă. 
    - Serviciul urbanism cu un număr de 8 posturi, din care 6 ocupate este subordonat 
Primarului municipiului Focşani. Se ocupă de : 
     - activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului în municipiu ; 
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     - activitatea de avizare şi autorizare a construcţiilor ; 
     - controlează respectarea disciplinei în construcţii. 
     - Serviciul investiţii şi administrarea fondului locativ cu un număr de 8 posturi,  
toate ocupate, este subordonat Primarului municipiului Focşani. Se ocupă de : 
     -  iniţiază proiecte de investiţii, urmăreste intocmirea documentaţiilor tehnice ;      
     - asigură derularea lucrărilor publice de investiţii, respectarea termenelor şi 
efectuarea recepţiilor conform contractelor incheiate; 
     - administrarea fondului locativ ; 
     - indrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari. 
     - Serviciul comunicare, protecţie civilă cu un număr de 10 posturi, toate ocupate, 
are în componenţă 4 compartimente şi este subordonat Primarului municipiului Focşani. 
Se ocupă de : 
     - realizează activitatea de comunicare internă şi externă a instituţiei : 
     - coordonează activitatea de stabilire şi menţinere a relaţiilor externe ale Primăriei ; 
     - realizează Strategia de imagine a instituţiei ; 
     - implementează măsurile prevăzute în Strategia de informatizare ; 
     - activitaţile 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. 
       - Compartiment contracte, achiziţii, energetic, cu un număr de 3 posturi, 
ocupate toate, este subordonat Primarului municipiului Focşani. Se ocupă cu : 
    -  realizarea bazei de date energetică în conformitate cu prevederile legale, în 
colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei ; 
    -  întocmirea programului anual de achiziţii publice ; 
    - asigurarea desfăsurării procedurilor de achiziţii publice în conformitate cu legislatia 
în vigoare. 
      - Compartimentul proiecte cu un număr de 6 posturi, toate ocupate, este în 
subordinea d-lui viceprimar Dobre Vasile. Se ocupă cu : 
    - identificarea de surse potenţiale de finanţare – fonduri europene ; 
    - iniţierea şi implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri 
internaţionale. 
    - 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 daca sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice 
sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate economicitate, 
eficienţă şi eficacitate. 
    Serviciul voluntar pentru situatii de urgenţă cu un număr de 61 posturi din 
care : 1 funcţie în regim contractual ocupată şi 60 persoane voluntare. Serviciul este 
coordonat de Primarul municipiului Focşani, care este şi presedintele Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă. 
      Serviciul asigură : 
 - activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă ; 
 - coordonarea de specialitate a activităţilor de prevenire impotriva inundaţiilor şi de 
protecţie civilă, ; 
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 - indeplineste atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă prin 
activităţii de indrumare şi control ; 
   - intervine în timp oportun pentru limitarea sau inlăturarea consecinţelor situaţiilor de 
urgenţă şi efectuează acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în 
caz de dezastru în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii. 
             În cursul anului 2011 si-au încheiat raporturile de muncă 6 salariaţi, respectiv 
raportul de serviciu  1 funcţionar public. Un număr de 26 funcţionari publici au susţinut şi 
promovat examenul de promovare în grad, 2 funcţionari publici au susţinut şi promovat 
examenul de promovare în clasă,  un salariat în regim contractual a  susţinut şi 
promovat examenul de promovare în treaptă şi trei salariaţi în regim contractual au 
susţinut şi promovat examenul de promovare conform studiilor superioare absolvite. A 
fost sancţionat disciplinar un singur funcţionar public. 
 

CREŞTEREA COMPETENŢEI PROFESIONALE A ANGAJAŢILOR 
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 
 Creşterea performanţelor profesionale la nivelul sectorului public este legată de 
necesitatea formării continue a personalului din administraţia publică. 
            Formarea şi perfecţionarea profesională reprezintă atât un drept cât şi o 
obligaţie a funcţionarilor publici şi personalului contractual, potrivit prevederilor Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv, a Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

 
  
            De asemenea, Hotărarea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcţionarilor publici, creează atat cadrul normativ 
necesar planificării activităţilor de formare şi perfecţionare profesională precum şi 
drepturi şi obligaţii pentru instituţiile publice, funcţionarii publici şi furnizorii de formare. 
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            Transmiterea datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare 
profesională se realizează în formatul standard stabilit potrivit Ordinului Presedintelui 
ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de 
transmitere a datelor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile 
alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, modificat şi completat cu prevederile 
Ordinului Presedintelui ANFP nr.1952/2010, în sensul modificării formatului de raportare 
din Word în Excel, precum şi al introducerii de tematici specifice, defalcate pe domenii 
de instruire.     
              La nivelul Primăriei Municipiului Focşani, în luna martie s-a intocmit Planul de 
formare şi perfecţionare pentru anul 2011. Fondurile alocate pentru pregătirea 
profesională a salariaţilor au fost foarte mici, respectiv  4000 lei . 
              Urmare a rectificării bugetare şi suplimentării fondului aferent pregătirii 
profesionale a salariaţilor din cadrul Primariei municipiului Focşani la valoarea de 
152000 lei, în luna august 2011 a fost actualizat Planul de formare şi perfecţionare 
pentru anul 2011.  
              Totodată, s-a intocmit anexa nr. 4  ce cuprinde cursurile de perfecţionare 
identificate în rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici sau propuse de sefii de 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. 
             De asemenea, s-a completat Formatul standard de transmitere a datelor şi 
informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în 
scopul instruirii funcţionarilor publici, format ce s-a raportat electronic la ANFP 
Bucuresti.   
 

 
  
              Din anexa nr. 4 reiese ca 103 salariaţi au fost propusi de sefii de 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Primăriei Municipiului Focşani să participe la 
cursuri de perfecţionare în anul 2011. 
              în anul 2011 un număr de 55 de salariaţi au participat la cursuri de 
perfecţionare profesională, din care: 7 funcţionari publici cu funcţii de conducere, 47 
funcţionari publici cu funcţii de execuţie şi un salariat – personal contractual.  
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             Cursurile au avut o durată de 7 zile, în diferite locaţii stabilite de organizatori şi 
au fost finalizate cu adeverinţă de participare .  
             Programele de perfecţionare au fost organizate de Centrul Regional de 
Formare Continuă în parteneriat cu Asociaţia Profesională a Specialistilor în 
Administraţia Publică – APSAP.  
           O medie a ponderilor privitoare la gradul de corelare dintre măsurile propuse şi 
cele realizate reflectă un procent de 53%. 
            Pe parcursul anului 2011 salariaţii au participat şi la seminarii pe diverse teme 
de ex : “Inchiderea execuţiei bugetare şi intocmirea situaţiilor financiare la 31.12.2011 şi 
controlul financiar preventiv”şi la un program de formare în sistem e-learning Audit 
intern pentru entitaţile publice dezvoltat în cadrul proiectului “Implementarea în sistem 
e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea 
dezvoltării societăţii informaţionale” cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Sectorial “Cresterea Competitivităţii Economice” 
în perioada 05.09-05.10.2011. Proiectul a fost implementat de ANFP Bucuresti.  
 

 
MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
Primăria Municipiului Focşani are implementat şi certificat Sistemul de 

Management al Calităţii conform Standardelor ISO 9001:2008 din anul 2006. 
În perioada 19-21.09.2011 s-a desfăşurat auditul de supraveghere II  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 9001:2008. 

  în raportul de audit se menţionează că auditul s-a desfăşurat cu respectarea 
principiilor confidenţialităţii şi imparţialităţii, serviciile/compartimentele auditate punând 
la dispoziţie dovezile obiective solicitate. 
 

ATRAGEREA DE FONDURI LA BUGETUL LOCAL 
 

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 2011 în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale au fost  efectuate peste 
384000 operaţiuni din care: 

 
- 52783 impuneri ; 
- 28005 modificări debite  (adăugări – scăderi debite iniţiale); 
- 1185 operări cereri scutiri de impozite şi taxe locale; 
- 1575 transferuri între roluri; 
- 4283 unificări de roluri ; 
- 12314 eliberări certificate fiscale; 
- 217390 raportări diverse; 
- 13835 procese verbale de impunere; 
-  8232 procese verbale de scoatere din evidenţă; 
-  315 restituiri de sume achitate în plus în valoare de 422128 mii lei; 
-  277 dosare de insolvabilitate ce conţin un număr de 2272 documente;          
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             Lunar s-au întocmit conturi de execuţie şi conturi de debite şi încasări a 
impozitelor şi taxelor locale în baza cărora s-au facut analize de eficientizare a activităţii 
de încasare, zilnic s-au efectuat înregistrări contabile a impozitelor şi taxelor locale 
finalizând cu întocmirea balanţei contabile. 

Pentru creşterea volumului încasărilor, în cursul anului 2011, 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 581 popriri ; 
- au fost comunicate 3.517 somaţii şi titluri executorii către rău platnici în 

vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local;  
- blocarea conturilor bancare la un număr de 55 societăţi comerciale; 
- au fost efectuate 62 controale fiscale în urma cărora s-au stabilit debite 

suplimentare în sumă de 105 mii lei, din care a fost incasată suma de 84 mii 
lei; 

- s-au instituit sechestre pentru un număr de 23 societati comerciale; 
- s-au aplicat 161 de amenzi pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor 

fiscale; 
 

 
 

- au fost identificate 81 clădiri persoane fizice terminate cu autorizaţie cu 
termen scadent expirat şi nedeclarate; 

- au fost efectuate analize lunare privind modul de încasare a impozitelor şi 
taxelor locale; 
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- 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 perspectiva pe următorii 3 ani, după o analiză aprofundată a încasărilor 
din anii precedenţi; 

- 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 2012 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. 
 

Compartimentul Proiecte iniţiază, promovează, monitorizează şi evaluează 
proiecte implementate prin intermediul fondurilor nerambursabile de la Uniunea 
Europeană sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale, fiind întocmite şi 
prezentate mai multe propuneri de proiecte pentru finanţare: 
Misiune: crearea premiselor pentru dezvoltarea Municipiului Focşani prin accesarea 
fondurilor externe. 
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Liniile de finanţare deschise pe fonduri structurale, au prilejuit Primăriei 
Municipiului Focşani sa aplice pe aproape toate Programele Operaţionale; de remarcat 
că pentru majoritatea proiectelor depuse  -Cererile de finanţare au fost elaborate de 
către personalul compartimentului  proiecte, iar documentaţiile ce au insoţit aceste 
cereri precum şi datele şi informaţiile de bază au fost obţinute în colaborare cu serviciile 
şi birourile de specialitate ale  instituţiei noastre. 
Astfel proiectele prezentate mai jos sunt  în diferite stadii de evaluare,  implementare şi 
monitorizare: 
-  Primul proiect – pe fonduri structurale depus de către Primăria municipiului Focşani - 
“Cămin pentru persoane varstnice Focşani “- a fost finalizat cu succes (nov-2010). 
Ultimile rambursări au fost efectuate în martie 2011. 
   Proiectul este folosit ca “bune practici” la toate intalnirile la care se discută despre 
proiecte finalizate cu succes. 
-  Pe POS Mediu axa 3- S-a semnat  contractul de finanţare fiind în faza de 
implementare proiectul  “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 
Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia 
de mediu şi cresterii eficienţei energetice ”.  
      Valoarea totală a proiectului este de 184.645.670 lei. Conform Contractului de 
finantare nr.120917 /08.03.2011, durata de implementare a proiectului este de 46 de 
luni (08.03.2011-31.12.2014). 
-   Pe axa 1 din POR- S-au semnat contractele de finanţare pentru PIDU -Planul integrat 
de dezvoltare urbană ,acestea fiind în faza de implementare  . 
   Abordarea integrata a problemelor economice, sociale, şi de mediu incluse în Planul 
integrat de dezvoltare urbană pentru zona de intervenţie sud est a Municipiului 
Focşani, prezintă avantajul că se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care 
există relaţii de interdependenţă , generand un impact pozitiv asupra dezvoltării 
ulterioare a zonei dar şi a orasului. 
Aceste probleme sunt propuse spre rezolvare în obiectivele proictelor următoare : 

1.“Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud 
est”.  
    Valoarea totală a proiectului este de 43.140.477,18 lei. Conform Contractului de 
finanţare nr.2615 / 07.12.2011, durata implementării proiectului este 24 luni 
(08.12.2011-07.12.2013). 
2.“Reabilitare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est ”. 
  Valoarea totală a proiectului este de 12.620.936,00 lei .Conform Contractului de 
finanţare nr.2612 / 07.12.2011, durata implementării proiectului este 24 luni  
(08.12.2011-07.12.2013). 
3. “Sistem de supraveghere pentru cresterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii”. 
    Valoarea totală a proiectului este de 3.496.321,87 lei . 
   Conform Contractului de finanţare nr.2611 / 07.12.2011, durata implementării proiectului 
este 12 luni ( 08.12.2011-07.12.2012) . 

     - Pe axa 3, masura 3.4 din POR 
 
      ♦ S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi 
dotări- Scoala  Stefan cel Mare” .  
       Valoarea totală a proiectului este de 17.438.160,43 lei . Conform Contractului de 
finanţare nr.2472 / 31.10.2011, durata implementării proiectului este 15 luni 
(01.11.2011-31.01.2013) . 
     ♦ Urmează vizita în teren pentru proiectul  „Reabilitare , modernizare şi dotări-
Colegiul Unirea” şi semnarea contractului de finanţare. 
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   Tot pe axa 3, masura 3.4 din POR , în 2009 au mai fost depuse următoarele 
proiecte : 

     ♦  „Reabilitare , modernizare şi dotări- Scoala nr 1-Nicolae Iorga” 
     ♦  „Reabilitare , modernizare şi dotări- Scoala Alexandru Vlahuţă” 
     ♦  „Reabilitare , modernizare şi dotări- Scoala nr 3”, 
     ♦  „Reabilitare, modernizare şi dotări–Campus” 
Toate acestea au trecut de fazele de evaluare, au primit punctaje de trecere şi sunt 

incluse pe liste de rezervă. La o eventuală realocare de fonduri vor fi acceptate şi 
aceste proiecte. 
    - Pe linia de finanţare din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti, 
ce se finanţează de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Fondului pentru 
Mediu a fost depus proiectul ,,Amenajare piste de biciclete în municipiul Focşani ”. 
       Valoarea totală a proiectului este 2.492.757,00 lei ,iar durata de implementare este 
12 luni. 

Obiective 2012. 
   - Implementarea proiectelor depuse şi evaluate şi au fost semnate contractele de 
finanţare pe anul 2011  
♦ “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani 
pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi cresterii 
eficienţei energetice ”.  
♦ „Reabilitare, modernizare şi dotări- Scoala  Stefan cel Mare” 
♦ “Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud est a 
municipiului Focşani”.  
♦ “Reabilitare  şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est a municipiului 
Focşani ” 
♦“Sistem de supraveghere pentru cresterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii”. 
- Semnarea contractului de finanţare în 2012 şi implementarea proiectului: 
♦ „Reabilitare , modernizare şi dotări-Colegiul Unirea”  

 

 
 

Implementarea acestor proiecte inseamnă implicarea echipelor de proiect care 
vor asigura suportul tehnic necesar derulării activităţilor proiectelor. 

Depunerea de noi proiecte se va realiza în funcţie de liniile de finantare ce se vor 
deschide în decursul anului 2012. 
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10. COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN RELAŢIA CU CETĂŢENII 
 
 
In anul 2011 activitatea de comunicare a rămas o componentă definitorie a 

activităţii generale a administraţiei publice locale. Respectând prevederile legale şi 
cerinţele cetăţenilor, Centrul de Comunicare cu Cetăţenii a funcţionat în continuare în 
condiţii optime, reprezentând un exemplu de bună practică pentru mai multe localităţi 
din ţară. 

 
AUDIENŢE, PETIŢII, SESIZĂRI 

 
În cursul anului 2011, la Primăria Municipiului Focşani a fost înregistrat un 

număr total de 426 de petiţii, aici fiind incluse atât cele trimise direct către primărie, cât 
şi cele către alte instituţii, care au fost redirecţionate. Toate aceste petiţii au fost 
soluţionate în condiţiile legii.  

Totodată, cetăţenii şi-au prezentat problemele şi în cadrul audienţelor acordate 
de către conducerea instituţiei, în anul 2011 fiind acordat un număr total de 278 
audienţe. 
 

 
 

Problemele cele mai frecvent semnalate de cetăţeni prin petiţii dar şi la audienţe 
au fost: solicitări de locuinţe, probleme de urbanism, asociaţii de proprietari, aplicarea 
legii pentru revendicarea dreptului de proprietate şi atribuirea unor imobile, probleme 
edilitar-gospodăreşti. 

La cea mai mare parte dintre problemele ridicate de cetăţeni la audienţe au fost 
date răspunsuri şi soluţii imediate. Au fost desigur şi situaţii speciale, care au necesitat 
o documentare şi o verificare mai riguroasă. În aceste cazuri, răspunsurile au fost 
comunicate ulterior celor interesaţi. 

La Telefonul Cetăţeanului a fost primit un număr de 27 de apeluri. Sesizările 
primite pe această cale au fost înregistrate în registrul special şi aduse la cunoştinţă 
serviciilor de specialitate, pentru o competentă soluţionare. 

Accesul liber la informaţiile cu caracter public, reglementat prin Legea 
544/2001, s-a manifestat în 2011 printr-un număr de 67 de cereri, cărora li s-au dat în 
totalitate răspunsurile solicitate.  
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MIJLOACE DE INFORMARE 
 

Revista „FOCŞANII” – oferă lună de lună informaţii de actualitate despre 
activitatea Primăriei, a Consiliului Local şi a unităţilor din subordinea acestuia, dar şi a 
altor instituţii sau organizaţii locale sau judeţene cu care municipalitatea colaborează. În 
plus, în paginile revistei sunt marcate cu multă atenţie evenimentele sau momentele 
importante care se desfăşoară în municipiu în decursul unui an, având dedicate secţiuni 
de cultură, sport, educaţie, informaţie cu caracter european etc. Revista este editată în 
totalitate prin alocare de fonduri de la bugetul local, în 2.000 de exemplare, având 
apariţie lunară şi fiind distribuită în mod gratuit prin intermediul Centrului de Comunicare 
cu Cetăţenii, la centrele comerciale ale CUP şi ENET şi în mijloacele de transport în 
comun.  
 

 
 

 
 Website – mijloc de informare foarte utilizat de către locuitorii Focşaniului, 

site-ul www.Focşani.info a devenit una dintre modalităţile principale prin care autoritatea 
locală îşi informează cetăţenii, în afară de publicarea anunţurilor în presa locală sau 
naţională sau afişarea la sediul primăriei. În plus, oferă posibilitatea de a accesa şi alte 
informaţii privind activitatea instituţiei sau detalii despre componenţa şi comisiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Local. Pot fi vizualizate hotărârile adoptate de Consiliul 
Local, informaţii despre bugetul local şi despre cuantumul taxelor şi impozitelor locale, 
declaraţiile de avere şi de interese ale primarului, ale membrilor Consiliului Local, 
precum şi cele ale funcţionarilor publici, informaţii exacte despre documentele sau 
actele necesare pentru eliberarea diverselor autorizaţii, certificate sau adeverinţe etc. 
Informaţii generale despre municipiu sau o frumoasă galerie de fotografii pot fi, de 
asemenea, găsite pe website-ul Primăriei. Pentru anul 2012 este prevăzută refacerea 
integrală a site-ului, conform noilor tehnologii şi tendinţe în domeniu. 

http://www.focsani.info/
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RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 
Relaţiile de înfrăţire între două comunităţi reprezintă un efort deliberat şi 

conştient de a încuraja colaborările pe termen lung, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 
locuitorilor din respectivele comunităţi.  

Anul 2011 a însemnat reluarea demersurilor privind înfrăţirea municipiului 
Focşani cu oraşul Tivoli, Italia. Astfel toamna lui 2011 a însemnat un nou început, prin 
participarea Municipiului Focşani, cu o delegaţie reprezentativă, condusă de primarul 
municipiului, dl. Decebal Bacinschi, la întâlnirea organizată la Tivoli. Cu această ocazie 
au fost demarate primele relaţii cu Sain Amand les Eaux, Franţa şi Delphi, Grecia, 
oraşe înfrăţite cu Tivoli. 
 

 
 

În luna ianuarie a anului 2012 este programată semnarea Acordului de Infrăţire 
între Municipiul Focşani, România şi Oraşul Tivoli, Italia. 
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11. Politica bugetară pentru anul 2012 
             Politica bugetară pentru anul 2012 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  2012  va   adopta o viziune  programatică,  deschisă  spre  
nevoile  resimţite  ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească; 

• Restructurarea  şi  prioritizarea  cheltuielilor  se  va face  în  raport  cu 
posibilităţile şi reformele pe domenii de activitate; 

• În centrul atenţiei va sta întărirea autonomiei locale şi descentralizarea 
serviciilor publice; 

• Menţinerea cheltuielilor curente  la un nivel care să nu depasească 80 % din 
totalul cheltuielilor; 

• Cheltuielile de personal vor fi alocate cu respectarea prevederilor legale şi în 
corelare cu dezvoltarea de noi servicii; 

• Cheltuielile materiale vor fi fundamentate în aşa fel încât să asigure buna 
funcţionare a activităţii unităţilor din subordinea consiliului local aplicând o 
politică de diminuare a acestora ; 

• Investitiile vor reprezenta maxim 20 % din totalul cheltuielilor; 
• Se va acţiona pe linia reactualizării programului de investiţii pe termen lung,  

prioritizarea proiectelor de investiţii corelat cu strategia de dezvoltare a 
municipiului ţşi nevoile comunitatii; 

• Vor fi asigurate servicii publice de calitate, analizându-se periodic costurile 
acestora; 

• Vor fi acordate gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor, 
celorlalte categorii reglementate prin legi speciale; 

• Anual, administraţia publică locală se va preocupa de intocmirea 
programelor de achiziţie corelate  cu nevoile curente şi viitoare; 

• Vor fi stabilite şi vor fi urmărite permanent măsuri de raţionalizare a 
cheltuielilor; 

• Vor fi promovate parteneriate în realizarea unor lucrări de interes public 
local; 

• Se vor intensifica acţiunile de voluntariat pentru întreţinerea activelor 
domeniului public; 

Politica sectorială reflectată în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2012 
va fi structurată astfel: 

 Autoritati publice 2 % 
 Invatamant 25 % 
 Cultură, religie, acţiuni privind activitatea sportivă, de tineret şi de întreţinere 

zone verzi, spaţii de agrement, baze sportive 4 %  
 Asistenţă socială 4 %  
 Servicii şi dezvoltare publică, mediu , ape, pază, transporturi şi comunicaţii   

62 % 
 Serviciul datoriei publice 2 % 
 Fond de rezervă bugetară 1% 

 
 

Primarul Municipiului Focşani, 
Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

 


	           OBIECTIV Pentru anul 2011 procesul de elaborare şi execuţie a bugetului municipiului Focşani bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere 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, învăţămăntului 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,  realizării 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. 
	Politica fiscală în anul 2011 a avut  în vedere în primul rând:
	1. Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;
	2. Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale;
	3. Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate;
	4. Asigurarea fondurilor pentru protecţia socială.
	Principalele măsuri fiscale pentru anul 2011 au constat  în :
	- Acordarea de scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice care au venitul sub salariul minim pe economie;
	- Acordarea unei bonificaţii maxime de 10 % în cazul persoanelor fizice care îşi achită integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport până la 31 martie ;
	- Acordarea unei bonificaţii de 5 % în cazul persoanelor juridice care îşi achită integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport până la 31 martie ;
	- Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anilor precedenţi;
	- Întărirea controlului financiar privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor;
	- Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale prin extinderea plătilor electronice ;
	- Atragerea de surse suplimentare de venituri – granturi,  donaţii şi  sponsorizări  şi prin promovarea unei politici active de împrumuturi ; 
	- Conştientizarea cetăţenilor privind importanţa achitării impozitelor şi taxelor locale pentru dezvoltarea comunităţii prin diferite metode – întâlniri zonale, dezbateri publice, pliante, informaţii transmise prin mass media;
	- Îmbunătăţirea modului de lucru al funcţionarului public din domeniul fiscal cu cetăţenii prin perfecţionarea activităţii  personale;  
	Politica bugetară pentru anul 2011 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 2011 au fost :
	 Îmbunătăţirea transparenţei bugetare;
	 Îmbunătăţirea managementului cheltuielilor publice; 
	 Creşterea autonomiei locale prin descentralizarea unor servicii publice şi finanţarea acestora din bugetul local.
	          În elaborarea bugetului Municipiului Focşani pe anul 2011, primăria a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 20 ianuarie 2010 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în prezenţa a circa 126 participanţi - cetăţeni, preşedinţi, 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 3 propuneri de alocări de fonduri din bugetul local.
	          Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani constituit din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii şi bugetul imprumuturilor însumează la venituri suma de 175.995,02 mii lei, la cheltuieli suma de 163.352,32 mii lei fiind prezentat în cele ce urmează: 
	BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2011   
	Mii lei
	Indicatori
	Bugetul general, centralizat
	pe anul 2011
	din care:
	Bugetul local
	Bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii
	Bugetul imprumuturilor interne
	Transferuri
	ce se scad
	Buget
	Realizat
	Buget
	Executie
	Buget
	Executie
	Buget
	Executie
	Buget
	Executie
	               În calitate de ordonator principal de credite am fost preocupat permanent, prin serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei economice, de urmărirea execuţiei bugetare şi în principal de modul de realizare a veniturilor proprii care reprezintă principala sursă din care se finanţează cheltuielile pentru realizarea obiectivelor municipiului Focşani. 
	           Cheltuielile bugetului local pe anul 2011 au inregistrat un procent de realizare de 92,3% fiind orientate pe achitarea utilităţilor către principalii furnizori de energie termică, electrică, apă canal şi subvenţii diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, asigurarea serviciilor social culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului, asigurarea condiţiilor de funcţionare  normală a instituţiilor din subordinea Consiliului Local.
	ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 74.279,49 mii lei
	             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, religie şi tineret. Această categorie de cheltuieli reprezintă
	 50 % din totalul bugetului local şi a fost realizat în procent de 97,9 % faţă de prevederile bugetare.
	Învăţământ  -  53.093,33 mii lei
	  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: 
	 43.426,76 mii lei -  salarii;
	 8.590,92 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);
	 321,31 mii lei – competiţii sportive - Liceul  cu program sportiv, gratuitate pe transportul urban de călători;
	 124,94 mii lei  - burse acordate elevilor;
	 633,12 mii lei - investiţii  ;
	Sănătate – 2.118,74 mii lei
	            Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de calatori pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzii Sangvină în sumă de 21,80 mii lei şi cheltuielile aferente centrelor medicale şcolare precum şi a mediatorilor în sumă de 2.096,94 mii lei, din care 2.039,04 mii lei salarii şi 55,90 mii lei medicamente şi materiale sanitare. 
	Cultură, recreere şi religie – 7.485,46 mii lei
	o 1.954,14 mii lei  - 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: Teatrul Municipal, Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, Formaţia Corală Traditională ”Pastorala” , 
	o 1.800,52 mii lei - Transferuri către Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007; 
	o 53,57 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 şi SC CUP SA ;
	o 16,82 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani ; 
	o 380,43 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din viata comunităţii, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv; 
	o 2.218,97 mii lei - Întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, cimitire, efectuată prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice; 
	Asigurări şi asistenţă socială  – 11.581,96 mii lei
	  De la acest capitol se finanţează activitatea a două creşe, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, alte acţiuni de asistenţă socială.
	  Ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile reprezentând drepturile acordate asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi ai acestora din urmă ( 57% din totalul cheltuielilor de asistenţă socială), concretizate în salarii aferente insoţitorilor, indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap şi acordarea de gratuităţi pe transportul urban de călători. La nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt încadraţi 450 însoţitori ai persoanelor cu handicap şi se acordă 200 de indemnizaţii persoanelor cu handicap care au dreptul la însoţitori.
	SERVICII PUBLICE  – 70.036,66 mii lei
	           În cadrul acestui capitol se finanţează cheltuieli de personal, materiale şi investiţii pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării în condiţii optime a serviciile descentralizate ale municipiului din care: 
	 Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice - 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, dezăpezire,etc;
	 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – având ca obiect activitatea de protecţie civilă, rezolvarea situaţiilor de urgenţă din muncipiu;
	 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – având ca obiect înregistrarea naşterilor, deceselor, căsătoriilor persoanelor;
	 Poliţia Locală – având ca obiect asigurarea ordinii publice;
	 SC Enet SA Focşani care asigură furnizarea şi distribuţia apei calde şi a încălzirii locuinţelor în sistem centralizat ; 
	 SC CUP SA Focşani care asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea; 
	 SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani care asigură transportul urban de călători 
	 SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA care asigură desfăşurarea unui comerţ civilizat şi de calitate în pieţe , târguri şi oboare ;
	SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 4.427,20 mii lei
	 163,94 mii lei pentru constituirea „Fondului privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plătii comisioanelor, taxelor şi a altor speze aferente acestuia”, într-un cuantum de 10 % din echivalentul în lei a obligaţiilor anuale ale Companiei de Utilitati Publice 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 2013.
	 644,38 mii lei - alimentarea contului de rezervă a Companiei de Utilităţi Publice  cu echivalentul impozitului pe profit pe care societatea are obligaţia să le vireze la bugetul local în vederea asigurării surselor de rambursare a împrumutului BERD contractat de către aceasta;
	 3.618,88 mii lei dobânzi şi rambursări împrumuturi ( obligaţiuni municipale în valoare de 28.000.000 lei şi împrumut contractat de la UNICREDIT ŢIRIAC în valoare de 24.500.000 lei pentru refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focşani).
	            La nivelul municipiului Focşani  un număr de 8 instituţii  se finanţează parţial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local: 
	o Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;
	 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 2011 s-au incasat venituri în sumă de 3.697,43 mii lei,  ponderea cea mai mare constituind-o contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi cantine. Cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor personalului care prestează ore pentru activitatea autofinanţată ex Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”, Şcoala postliceală sanitară,  plata utilităţilor, reparaţiilor şi hranei pentru copiii preşcolari şi elevi. La începutul anului se inregistra un sold iniţial de 604,94 mii lei iar la finele anului 2011 un sold de 792,57 mii lei care se reportează în anul 2012.
	Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice – unitate în subordinea Consiliului Local Focşani, are 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, dezăpezire, etc;
	În conformitate cu prevederile art.4, alin (6) din Legea Poliţiei locale nr.155/2010, în anul 2011, Poliţia Locală a Municipiului Focşani s-a organizat prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare, precum şi a structurilor din aparatul de specialitate al Primarului responsabile cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ.
	Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 20/2011, a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru  Primăria Municipiului Focşani.
	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.
	             Politica bugetară pentru anul 2012 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  2012  va   adopta o viziune  programatică,  deschisă  spre  nevoile  resimţite  ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească;
	 Restructurarea  şi  prioritizarea  cheltuielilor  se  va face  în  raport  cu posibilităţile şi reformele pe domenii de activitate;
	 În centrul atenţiei va sta întărirea autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor publice;
	 Menţinerea cheltuielilor curente  la un nivel care să nu depasească 80 % din totalul cheltuielilor;
	 Cheltuielile de personal vor fi alocate cu respectarea prevederilor legale şi în corelare cu dezvoltarea de noi servicii;
	 Cheltuielile materiale vor fi fundamentate în aşa fel încât să asigure buna funcţionare a activităţii unităţilor din subordinea consiliului local aplicând o politică de diminuare a acestora ;
	 Investitiile vor reprezenta maxim 20 % din totalul cheltuielilor;
	 Se va acţiona pe linia reactualizării programului de investiţii pe termen lung,  prioritizarea proiectelor de investiţii corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului ţşi nevoile comunitatii;
	 Vor fi asigurate servicii publice de calitate, analizându-se periodic costurile acestora;
	 Vor fi acordate gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor, celorlalte categorii reglementate prin legi speciale;
	 Anual, administraţia publică locală se va preocupa de intocmirea programelor de achiziţie corelate  cu nevoile curente şi viitoare;
	 Vor fi stabilite şi vor fi urmărite permanent măsuri de raţionalizare a cheltuielilor;
	 Vor fi promovate parteneriate în realizarea unor lucrări de interes public local;
	 Se vor intensifica acţiunile de voluntariat pentru întreţinerea activelor domeniului public;
	Politica sectorială reflectată în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2012 va fi structurată astfel:
	 Autoritati publice 2 %
	 Invatamant 25 %
	 Cultură, religie, acţiuni privind activitatea sportivă, de tineret şi de întreţinere zone verzi, spaţii de agrement, baze sportive 4 % 
	 Asistenţă socială 4 % 
	 Servicii şi dezvoltare publică, mediu , ape, pază, transporturi şi comunicaţii   62 %
	 Serviciul datoriei publice 2 %
	 Fond de rezervă bugetară 1%


