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RAPORT pentru anul 2017 

Privind transparenţa decizională în administraţia publică,  

conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată 

 

 

1 Numărul total al recomandărilor primite 28 

2 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 

normative şi în conţinutul deciziilor luate 

16 

3 Numărul participanţilor la şedinţele publice 240 

4 Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de 

acte normative 

6 

5 Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 

pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

- 

6 Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi a asociaţiilor legal 

constituite ale acestora 

- 

7 Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării 

acestora 

- 

 

Proiecte de act normativ adoptate de Consiliul local al municipiului Focşani 

pe anul 2017, devenind hotărâri: 

1. Hotărârea nr. 25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale 

agenților economici, ale altor persoane juridice precum și ale cetățenilor privind 

gospodărirea municipiului Focșani 

2. Hotărârea nr. 26/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce 

specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în 

municipiul Focșani 

3. Hotărârea nr. 27/2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pășunilor 

aparținând municipiului Focșani, județul Vrancea 

4. Hotărârea nr. 63/2017 privind modificarea și completarea anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 100/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi 

și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 

180/2014 și HCL nr. 395/2016 

5. Hotărârea nr. 76/2017 privind Aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 72209/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă în zonă pentru unități mici și mijlocii de 

producție, servicii și locuire” – generat de imobilul amplasat în Focșani, intravilan, 

str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 și CF57239 

6. Hotărârea nr. 77/2017 privind Aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 72208/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 4636 mp pentru construire 

sală multifuncțională și teren minifotbal” – generat de imobilul amplasat extravilanul 

municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233 



7. Hotărârea nr. 78/2017 privind Aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 72212/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 9600 mp pentru 

construire locuințe” – generat de imobilele amplasate în Focșani, extravilan – Zona 

Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, CF61512 

8. Hotărârea nr. 149/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru 

autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 

exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani 

9. Hotărârea nr. 150/2017 privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru 

serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza 

municipiului Focșani 

10. Hotărârea nr. 159/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind 

delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani” 

11. Hotărârea nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor 

ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani 

12. Hotărârea nr. 176/2017 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 2196 mp pentru construire 

bază sportivă și schimbare destinație din bazin acoperit în piscină” – generat de 

imobilul amplasat în extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 

449, nr. cad. 61072 

13. Hotărârea nr. 177/2017 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 72199/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de 

locuințe și dotări complementare” Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la 

DJ204E 

14. Hotărârea nr. 192/2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență 

și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care se află în situații 

de necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a acestora 

15. Hotărârea nr. 221/2017 privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 

186/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune 

a serviciului de iluminat public din Municipiul Focșani 

16. Hotărârea nr. 240/2017 privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor ce 

aparțin școlilor de șoferi pe raza municipiului Focșani, pe perioada instruirii practice 

în vederea obținerii permisului de conducere 

17. Hotărârea nr. 241/2017 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 36037/22.05.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire ansamblu comecial, servicii, construire platformă 

betonată, împrejmuire, amenajare acces auto și lucrări tehnico-edilitare aferente” – 

generat de imobilele amplasate în Focșani, intravilan, Calea Moldovei, T 30, P 156/1, 

156/9, nr. cad. 60747 

18. Hotărârea nr. 280/2017 privind  modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza 

municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014, HCL nr. 395/2016 și HCL 

nr. 63/2017 

19. Hotărârea nr. 281/2017 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 9091/09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire 



locuință, anexă și împrejmuire” Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. 

cad. 10092/1N 

20. Hotărârea nr. 282/2017 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 41149/12.06.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire Retail Park Focșani și împrjmuire” Focșani, generat de 

imobilele amplasate în str. Brăilei nr. 102, nr. cad. 9826N și 777/4N 

21. Hotărârea nr. 294/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile 

de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani 

22. Hotărârea nr. 296/2017 privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice 

S.A. Focșani 

23. Hotărârea nr. 453/2017 privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 64257 din 07.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare 

în vederea construirii de locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, extravilan, str. Zăbala, T 23, P 64/1, nr. cad. 58218, pe terenul în 

suprafață de 14000 mp 

24. Hotărârea nr. 454/2017 privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial, amenajare parcare, 

amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto și pietonal” generat de 

imobilele amplasate în str. Mărășești nr. 5, nr. cad. 62558 și 62986 

25. Hotărârea nr. 455/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile 

de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare 

26. Hotărârea nr. 456/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

municipiului Focșani revizuit – septembrie 2017 

27. Hotărârea nr. 457/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

municipiului Focșani 

28. Hotărârea nr. 506/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani 

29. Hotărârea nr. 532/2017 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 82452 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+3E și împrejmuire” – 

generat de imobilele amplasate în str. I. L. Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442 

30. Hotărârea nr. 533/2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului 

de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani 

31. Hotărârea nr. 534/2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului 

de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani 

 

PRIMAR, 
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