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ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
BIROUL PRESĂ, RELAŢII EXTERNE

MINUTA
Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focșani din data de
31.08.2017, ora 11.00, sala mare de ședințe a Consiliului Local Focșani

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social,
Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa
de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a
Consiliului Local Focşani, în data de 31.08.2017, ora 11.00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea componenţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul
Municipiului Focşani prin completarea cu următorii membri: doamna Ailincuței
Lauriana – consilier local și doamna Lupu Cătălina – consilier local.

2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul
Municipiului Focşani din data de 25.07.2017.

3. Prezentare studiului de trafic al Municipiului Focșani
4. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.
5. Diverse.

La ședintă participă:
Membrii subcomisiei de Dialog Social
 Primarul Municipiului Focsani(Președinte) - Dl Cristi Valentin Misăilă
 Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Ichim Costel
 Protoeria Focsani II – Dl Frunză Oscar
 Poliția Municipiului Focșani – Dl Cara Alexandru
 Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA – Uniunea Teritorială Filiala

Vrancea – Dl Răvoiu Emil
 Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Vrancea – Dna Bîtcă Roxana
 Poliția Locală a Municipiului Focșani – Dl Simionescu Constantin, Dna Petrea

Petronela
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 Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă Vrancea – Dl Giurgea
Claudiu

 Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – Dna Zahariuc Tincuța
 Casa Județeană de Pensii Vrancea – Dl Balica Vasile
 Direcția de Sănătate Publică – Dna Țurcan Carmen
 SN Crucea Roșie – filiala Vrancea – Dna Davidean Rodica
 Confederația Sindicatelor Democratice din România – Dl Ionescu Constantin

Invitați
Viceprimarul Municipiului Focșani – Dl Iorga Marius Eusebiu
Viceprimarul Municipiului Focșani – Dl Mersoiu Ionuț
Poliția Locală a Municipiului Focșani – Dl Ioniță Nelu
Consiliul Local – Dna Lupu Cătălina, Dna Ailincuței Lauriana
Presa locală: Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea – Dna Alexandra Tătaru
Comisia de Siguranță a Traficului – Dna Emanuela Botezatu
Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice – Dl Pădineanu Cristian

La ședință mai participă:
Dna Dăscălescu Cristina – șef serviciu Administrație Publică Locală – Primăria
Municipiului Focșani
Dna Mărgel Laura – inspector Birou Proiecte
Dl Dan Brașov – inspector Birou Proiecte

Se citește ordinea de zi de către domnul Primar.
Dl Primar: Am considerat că este oportun să avem printre membrii subcomisiei și
reprezentanți ai Consiliului Local mai ales că fac parte și dintr-o instituție de
învățământ.
Punctul nr.1 de pe ordinea de zi se supune la vot, aprobat în unanimitate.
Dl Primar: Dacă sunt propuneri pentru următoarele ședințe?
Dl Primar: Văd că nu sunt propuneri.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi, se dă curs citirii și se aprobă în unanimitate.
Dl Primar: Aprobarea minutei subcomisiei de dialog social din data de 25.07.2017.

Punctul nr.3: Prezentarea studiului de trafic al Municipiului Focșani
Dl Primar: Trecem la prezentarea punctului nr.3 de pe ordinea de zi. Municipiul
Focșani a aprobat Planul de Mobilitate Urbană prin HCL 519/2016  prin care își dorește
să se atingă obiectivele impuse de Uniunea Europeană. Planul propune o viziune
strategică care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban și să definească obiective
concrete, măsurabile, ținte bine gândite toate înglobate într-o strategie de dezvoltare
durabilă. Una din măsurile prevăzute pentru fundamentarea intervențiilor o constituie
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“Realizarea unui Studiu de trafic, care să ofere soluții de sistematizare a traficului la
nivelul Municipiului Focșani”. Pentru a beneficia de fondurile Programului Operațional
Regional 2014 -2020, Municipiul Focșani a elaborat Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă cât și Studiul de Trafic al Municipiului
Focșani.
Dl Primar: Obiectivele studiului au fost: Identificarea de soluții de fluidizare a
traficului și creșterea siguranței rutiere, identificarea de soluții de reducere a emisiilor
poluante, fundamentarea proiectelor de mobilitate urbană durabilă (transport public/
infrastructură). Desigur că acest studiu își propune și identificarea disfuncționalităților
din punct de vedere al desfășurării circulației precum și prezentarea unor propuneri care
să conducă la fluidizarea traficului, reducerea consumului de carburanți și normelor de
poluare.
Dl Primar: Studiul a fost elaborat de către Urban Scope, metodologia elaborării acestui
studiu a fost următoarea: măsurători de debite în toate intersecțiile propuse spre analiză
și au fost analizate un număr de 20 intersecții printre care enumerăm: intersecția dintre
str. Mărășești - str. Cuza Vodă, Bd. Gării – str. Bârsei – Piața Gării, str. Republicii – str.
Ștefan cel Mare etc.
Dl Primar: Disfuncționalități rezultate în urma măsurătorilor: Nu există suficiente
facilități pentru utilizarea transportului rutier alternativ(piste de biciclete, benzi dedicate
pentru trasnportul public local) modul de organizare al parcărilor este deficitar,
iluminatul public deficitar poate crea probleme de siguranță atât al traficului auto cât și
al traficului alternativ, semnalizarea rutieră este deficitară, deficiențe în promovarea
soluțiilor de mobilitate alternativă.
Dl Primar: În urma acestor constatări au fost propuse următoarele proiecte:
resistematizarea infrastructurii de transport la nivel local în vederea creșterii
atractivității deplasărilor cu transportul public local, cu bicleta și pietonal. Benzi
dedicate transportului public pe străzile: Bd. Unirii, Bd. Independenței, str. Cuza Vodă,
str. Bucegi, str. 1 Decembrie 1918, str. Anghel Saligny.
Sensuri unice de circulație pe următoarele artere: Bd. Unirii, Bd. Independenței, str.
Cuza Vodă, str. Bucegi.
Introducerea unor sensuri giratorii în intersecțiile: Bd. București – Calea Munteniei și
str. Revoluției – Calea Munteniei.
Realizarea unor trasee de piste de biciclete pe străzile pe care se intervine, cum ar fi: Bd.
București, Bd. Unirii, str. Independenței, str. Cuza Vodă, str. Bucegi, str. Anghel
Saligny, str. 1 Decembrie 1918, str. Longinescu, str. Bârsei, str. Bicaz, str. Odobești, str.
Mărășești, Calea Moldovei, Calea Munteniei.
Dl Primar: În același timp cu intervențiile necesare pe Calea Munteniei și Calea
Moldovei se vor realiza sensuri giratorii în intersecțiile: Bd. București – Calea
Munteniei, str. Revoluției – Calea Munteniei.
Dl Primar: Printre propunerile acestui studiu de trafic sunt și următoarele obiective de
investiții: realizarea unor terminale intermodale de transport public urban/
județean/interjudețean în zonele de Nord și de Sud ale orașului. Dezvoltarea unei rețele
de piste dedicate circulației bicicletelor și implementarea unui sistem de închiriere
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biciclete. Dorim să realizăm și realizarea unei legături rutiere între str. Cuza Vodă și
Calea Moldovei. De asemenea avem în plan și amenajarea unei parcări colective cu
acces controlat în Piața Moldovei. Au fost analizate trei scenarii în vederea asigurării
accesului și ieșirii din Piața Moldovei. De asemenea vreau să menționez faptul că
proiectele analizate și propuse în cadrul Studiului de Trafic vor fi implementate în mod
coordonat și corelat cu celelalte măsuri care sunt prevăzute în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă și aici enumerăm: achiziție de autobuze ecologice, achiziție sistem e-
ticketing și monitorizare video, amenajarea unui parc tematic pentru educarea cicliștilor,
implementarea unui sistem de management al traficului, dezvoltarea de infrastructură
necesară utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice (stații de încărcare și sau schimb
baterii pentru vehicule electrice).
Dl Primar: În paralel cu aceste proiecte mari prin PNDL mai avem în vedere și
reabilitarea a 28 de străzi cum ar fi: Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Ion Basgan, George
Coșbuc. Se vor derula lucrările aferente proiectului „Extinderea și Modernizarea
Sistemului de Apă și Canalizare în județul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de
alimentare cu apă Focșani” . Municipiul Focșani a elaborat o nouă aplicație de finanțare
ce vizează continuarea investițiilor în sistemul de termoficare prin reabilitarea punctelor
termice și a rețelelor de transport și distribuție aferente.

Dl Primar: Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri cu privire la acest studiu. Îmi
doresc ca prin realizarea acestui studiu să atingem toate nevoile de mobilitate din acest
oraș și cred cu tărie în derularea acestui proiect.

Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi: Diverse
Dl Gabriel Fătu: După cum vedem traficul în oraș este într-o continuă schimbare, dacă
cu ceva timp în urmă aveam valori de trafic mari în anumite intervale orare acum
traficul a devenit din ce în ce mai aglomerat pe toată durata zilei.
Dl Primar: Din sală mai sunt propuneri? Vă rog.
Dl Gongu Emanuel:Am câteva propuneri: Dacă pe timpul iernii benzile destinate
bicicliștilor se vor putea folosi și în alt scop. A doua propunere ar fi: comercianții care
vin și alimentează magazinele să aibă un răgaz de ½ oră gratuită.
Dl Primar: Referitor la a doua propunere pot să vă spun că se vor institui abonamente și
riveranii se vor diferenția.

Dna Davidean Rodica: Vreau să aduc la cunoștință faptul că în Municipiul Focșani
sunt persoane care folosesc scaun pentru persoanele cu dizabilități, vă rog să găsiți
soluții.
Dl Primar: Pot să vă spun că nu sunt străin de aceste aspecte, tocmai ce am avut un
control de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea și de la care
am avut ca temă reabilitarea trotuarelor și amenajarea trecerilor de pietoni pentru aceste
persoane. Am dat termen pentru inventarierea acestor trotuare.
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Dl Ichim Costel: În ședințele anterioare ne-am întâlnit cu reprezentanții Administrației
Pieței cu care pînă în momentul de față nu am ajuns la nicio concluzie dar în ședința
următoare voi transmite materialul în scris la care aștept răspuns.
Dl Primar: Vă rog.
Dacă mai sunt și alte propuneri din sală?
Dna Monica Davidean: Prin voluntariat să participăm la menținerea curățeniei în
spațiile verzi, propunerea mea vine pe latura civică, beneficiarul direct va fi cetățeanul.
Dl Primar: Vom ține cont și de acest aspect.
Dl Primar: Dacă mai sunt și alte propuneri? Dăcă nu mai sunt și alte propuneri vă
mulțumesc pentru participare.

PRIMAR
Cristi Valentin Misăilă
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Primar
Sef Birou

Cristi Valentin Misăilă
Dan Mihai Cazaciuc


