


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORTUL PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI FOCŞANI 

Ing. Decebal-Gabriel Bacinschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ în  ANUL 2012 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 2 

CUPRINS 
 
 

1. INTRODUCERE 

2. POLITICA FINANCIARĂ 

3. POLITICA ECONOMICĂ 
 

- Sprijinirea activităţilor comerciale  
- Administraţia pieţelor 

4. DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI SERVICII PENTRU CETĂŢENI 
 
- Program investiţional 
- Infrastructură 
- Amenajări 
- Achiziţia de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 
- Administrarea domeniului public şi privat 
- Dezvoltare urbană 
- Cultură și tineret 
- Fond locativ 
- Mediul înconjurător 
- Alimentarea cu apă 
- Salubritatea 
- Asigurarea serviciilor de alimentare cu energie termică 
- Asigurarea serviciilor de transport local 
- Direcţia de dezvoltare servicii publice 
- Siguranţa cetăţeanului 
- Evidenţa persoanelor şi starea civilă 

5. SERVICII SOCIALE 
 

- Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 
- Cantina de Ajutor Social 
- Ajutorul pentru în călzirea locuinţei 
- Sprijin acordat persoanelor vârstnice 
- Omagierea vârstnicilor 
- Asigurarea unui climat social echitabil 

6. CULTURĂ 
 

- Teatrul Municipal Focşani 
- Formaţia Corală Tradiţională « Pastorala » 
- Ansamblul Folcloric « Ţara Vrancei » 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 3 

- Ateneul Popular « Maior. Gheorghe  Pastia »  

7. SPORT 

8. EDUCAŢIE ŞI TINERET 

9. ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ 
 

- Structură organizatorică 
- Creşterea competenţei profesionale a angajaţilor Primăriei 
- Managementul calităţii 
- Atragerea de fonduri la bugetul local 

10. COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ în  RELAŢIA CU 
CETĂŢENII 
 

- Audienţe, petiţii, sesizări 
- Mijloace de informare a cetăţenilor 
- Relaţii internaţionale 

11. POLITICA BUGETARĂ PENTRU ANUL 2013 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 4 

 
1. INTRODUCERE 

 
Anul 2012 a fost un nou an de cotitură, un an în care, cu ocazia alegerilor locale, 

cetăţenii Municipiului Focşani mi-au acordat din nou încrederea, pentru un al  4-lea 
mandat în slujba cetăţenilor. Mulţumesc tuturor celor care au demonstrat astfel că au 
înţeles eforturile depuse de adminstraţia locală din ultimul timp în scopul îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă şi oferirii unor servicii de calitate ridicată.   
 

 
 

In 2012 am avut bucuria să văd că multe din proiectele pregătite cu atâta grijă în 
perioada anterioară, au început sa prindă contur, să primească, în primul rând, verde la 
finanţarea din fonduri europene iar apoi să demareze efectiv. 

 
Astfel, unul din cele mai importante proiecte demarate este PIDU sau Planul 

Integrat de Dezvoltare Urbană. Acest proiect constituie o primă abordare integrată a 
unor probleme diverse dintr-o anumită zonă. Astfel, în zona de acţiune reprezentată de 
Cartierul Sud, zona Laminorul şi Cartierul Mândreşti au demarat 3 proiecte distincte dar 
corelate – refacerea infrastructurii surbane – străzi, trotuare, staţii de autobuz – 
revitalizarea spaţiilor verzi şi creşterea siguranţei cetăţeanului prin instalarea unui 
sistem de monitorizare video. 

 
Un alt proiect important, demarat încă din 2011, care se referă la reabilitarea şi 

extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare, a continuat cu 
intensitate crescută lucrările. 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.  
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Lucrările la proiectul de Reabilitare a Sistemului de Termoficare al Municipiului 
Focşani au trcut la faza de construcţie, fiind deja finalizată clădirea noii centrale, în 2013 
urmând a sosi şi echipamentul necesar. Acest proiect va rezolva multe din problemele 
cu care ne confruntăm şi la această oră în privinţa asigurării unor servicii de calitate în  
domeniul energiei termice. 

 
In domeniul educaţiei am demarat lucrările de reabilitare la Scoala 9 şi pregătim 

demararea proiectului pentru reabilitarea Colegiului Unirea. Totodată au mai fost 
pregătite noi proiecte pentru reabilitarea altor unităţi şcolare. 

Desigur, proiectele mai vechi au c ontinuat, cum ar fi reabilitarea infrastructurii 
rutiere. Au fost astfel realizate reabilitări complete ale străzilor şi trotuarelor, create noi 
parcări, modernizate intersecţii.  

 
Prin acest raport am dorit să prezentăm rezultatele muncii de echipă, a tuturor 

celor care au depus eforturi pentru atingerea obiectivelor stabilite. Totodată el prezintă 
modul de punere în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local şi a legislaţiei nou apărute, în 
condiţiile specifice determinate sporirea continuă a atribuţiilor şi responsabilităţilor 
autorităţilor publice locale şi a reducerii naturale de personal. 

 
Mulţmesc tuturor cetăţenilor care, prin diferite mijloace, au contribuit la procesul 

decizional sau la implementarea proiectelor, au păstrat bunurile comunităţii şi au 
contribuit la formarea şi menţinerea unei atitudini civice meritorii. 
 

 
 

 
 

Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 
Primarul Municipiului Focşani 
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22..    PPOOLLIITTIICCAA  FFIINNAANNCCIIAARRĂĂ  AA  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  FFOOCCŞŞAANNII  
 
            Pentru anul 2012 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 t uturor categoriilor de c heltuieli, iar pe par cursul 
anului, prin rectificări de buget acordarea unei mai mari importanţe cheltuielilor din 
domeniul gospodăriei comunale, în văţămăntului 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 oraş 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 
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unui loc de muncă, iar angajatorilor să dispună de abilităţile care le sunt necesare 
pentru a contribui la creşterea economică a oraşului;  

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

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

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

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

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

 Un oraş care este perceput ca fiind bine administrat de către liderii aleşi în  mod 
democratic, responsabili şi cu o manieră transparentă, un oraş în  care oricine îşi 
doreşte să locuiască, să investească şi să facă afaceri.  

 
Direcţia economică, prin acţiunile întreprinse privind fundamentarea, elaborarea 

şi execuţia bugetului,  precum şi cele privind  gestionarea  financiar contabilă a 
resurselor materiale şi financiare, a asigurat transpunerea în practică a politicilor fiscale 
şi bugetare ale municipiului. 
    
 

Politica fiscală în  anul 2012 a avut  în  vedere în  primul rând: 
 
 Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate; 
 Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale; 
 Asigurarea resurselor bugetare pentru realizarea politicilor bugetare; 
 Acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice cu venituri mici şi persoanelor 

juridice conform prevederilor legale; 
 Atragerea de surse suplimentare de finanaţare; 
 

Principalele măsuri fiscale pentru anul 2012 au constat  în  : 
- Creşterea încasării veniturilor proprii cu 3% faţă de prevederile anului 2011; 
- Intensificarea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale prin acordarea 

unei bonificaţii maxime în  cazul persoanelor fizice de 10 % şi persoanelor juridice 
de 5% care îşi achită integral impozitele pe clădiri, teren şi asupra mijloacelor de 
transport până la 31 martie anul  curent; 

- Continuarea aplicării  procedurii de compensare a debitelor agenţilor economici cu 
datoriile pe care primăria şi celelalte instituţii finanţate de bugetul local le au către 
aceştia;  

- Întărirea controlului financiar privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor; 
- Analiza periodică privind influenţa dezvoltării economice asupra bazei de 

impozitare; 
- Analiza periodică a gradului de încasare a impozitelor şi taxelor locale şi 

recuperarea restantelor; 
- Promovarea unei politici active de î mprumuturi – reactualizarea anuală a 

memorandumului de credibilitate financiară a municipiului Focşani; 
- Dobânzi mici aferente împrumuturilor; 
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- Atragerea de surse suplimentare de venituri – fonduri structurale, donaţii şi  
sponsorizări  ;  

- Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale prin 
extinderea plăţilor electronice ; 

- Asigurarea resurselor bugetare pentru buna funcţionare a instituţiilor subordonate; 
- Asigurarea fondurilor pentru protecţie socială; 
- 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 realizând un ghid de informaţii în 
domeniu, a manualului veniturilor bugetului local şi al pliantelor ca instrumente de 
lucru;   

 
Politica bugetară pentru anul 2012 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. 

Bugetul  pe  anul  2012 a adoptat o viziune  programatică,  deschisă  spre  
nevoile resimtite  ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească. 

Restructurarea  şi  prioritizarea  cheltuielilor  s-a făcut  în  raport  cu posibilităţile 
şi reformele pe domenii de activitate. 

În centrul atenţiei a stat întărirea autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor 
publice. 

Cheltuielile curente  au reprezentat în  bugetul general consolidat un procent de 
40 % din totalul cheltuielilor, iar Investiţiile 60 % . 

Prin buget s-au asigurat servicii publice de calitate, analizându-se în mod regulat 
costurile acestora; 

S-au acordat gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor, celorlalte 
categorii reglementate prin legi speciale; 

Au fost stabilite şi urmărite permanent măsurile de raţionalizare a cheltuielilor; 
 
Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în  anul 2012 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 2012, primăria a parcurs 

toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 23 
ianuarie 2012 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în  
prezenţa a circa 128 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.  

Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani constituit din bugetul local, 
bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii şi bugetul împrumuturilor 
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 2012 
                                                                                                                                                                                                                   

Mii lei 
Indicatori Bugetul general, centralizat 

pe anul 2012 
 din care: 

Bugetul local Bugetul instituţiilor 
finanţate integral/parţial 

din venituri proprii 

Bugetul imprumuturilor 
interne 

Transferuri  
ce se scad 

Buget Realizat Buget Execuţie Buget Execuţie Buget Execuţie Buget Execuţie 

Venituri 
proprii, din 
care 

8833..338877,,0000  8800..445566,,5533  8833..338877,,0000  8800..445566,,5533  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

- Impozite, 
taxe  

si alte venituri 

3388..227711,,0000  3377..339988,,2277  3388..227711,,0000  3377..339988,,2277  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

-Cote 
defalcate 
din impozit 
venit 

4444..880000,,0000  4422..775555,,1155  4444..880000,,0000  4422..775555,,1155  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

-Sume 
 alocate 
pentru 
echilibrare 
buget 

331166,,0000  330033,,1111  331166,,0000  330033,,1111  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Alte venituri 
proprii 

55..554433,,9966  44..117755,,8855  00,,0000 00,,0000 55..554433,,9966  44..117755,,8855  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Sume 
defalcate din 
TVA 

6600..006688,,0000 5599..773399,,8888  6600..006688,,0000 5599..773399,,8888  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Subvenţii 9944..220088,,0000  1133..446600,,1188  9944..220088,,0000  1133..446600,,1188  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 
Sume primite 
de la UE 

7799..774477,,0000  1122..226677,,4488  7799..774477,,0000  1122..226677,,4488  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 88..446600,,3322  88..335522,,5599  00,,0000 00,,0000 88..446600,,3322  88..335522,,5599  

Imprumuturi 99..000000,,0000  22..222233,,1133  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 99..000000,,0000  22..222233,,1133  00,,0000 00,,0000 
 
TOTAL 
VENITURI 
 

  
333311..995533,,9966  

  
117722..332233,,0055  

  
331177..441100,,0000  

  
116655..992244,,0077  

  
1144..000044,,2288  

  
1122..552288,,4444  

  

  
99..000000,,0000  

  
22..222233,,1133  

  
88..446600,,3322  

  
88..335522,,5599  

Autoritati 
publice 

77..552233,,4455  77..118822,,6600  77..552233,,4455  77..118822,,6600  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Servicii 
publice 
generale 

11..666633,,1100  11..448877,,1100  11..442288,,1100  11..227744,,6600  775500,,5500  668888,,0077  00,,0000 00,,0000 551155,,2200  447755,,5577  

Dobanzi 22..227700,,0000  22..227700,,0000  22..227700,,0000  22..227700,,0000  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 
Ordine publică 55..446677,,8800  55..224411,,3300  55..116677,,8800  55..114499,,1166  22..665577,,0000  22..444499,,1144  00,,0000 00,,0000 22..335577,,0000  22..335577,,0000  
Învăţământ 8822..665533,,0055  6622..880066,,7700  7788..334411,,9988  5599..445544,,9966  44..331111,,0077  33..335511,,7744  00,,0000 00,,0000     
Sanatate 22..114400,,0000  22..112200,,8833  22..114400,,0000  22..112200,,8833      00,,0000 00,,0000     
Cultura, 
recreere,religi
e 

1166..994422,,0033  1111..449922,,0066  1166..449944,,1144  1111..008800,,0022  55..332211,,5511  55..224499,,0066  00,,0000 00,,0000 44..883377,,6622  44..883377,,0022  

Asistenţă 
sociala şi 
asigurari 

1111..444422,,1122  1111..334400,,1199  1111..119922,,1122  1111..009911,,2200  996644,,2200  993311,,9999  00,,0000 00,,0000 771144,,2200  668833,,0000  

Locuinţe, 
servicii şi 
dezvoltare 
locuinţe 

1122..117733,,8811  1100..227700,,1166  1122..117733,,8811  1100..227700,,1166  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Protectia 
mediului 

44..554422,,4400  44..337788,,4411  44..554422,,4400  44..337788,,4411  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Acţiuni 
generale 
economice 

44..005555,,0000  44..001199,,8899  44..005555,,0000  44..001199,,8899  00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 00,,0000 

Combustibili şi 
energie 

115599..999911,,0033  5566..118844,,1100  115588..669911,,0033  5555..331177,,2255  00,,0000 00,,0000 11..330000,,0000  886666,,8855  00,,0000 00,,0000 

Transporturi 3322..668811,,8800  55..559999,,3366  2244..998811,,8800  44..224433,,0088  00,,0000 00,,0000 77..770000,,0000  11..335566,,2288  00,,0000 00,,0000 
 
TOTAL 
CHELTUIELI 
 

  
334433..554455,,5599  

  
118844..339922,,7700  

  
332299..000011,,6633  

  
117777..885522,,1166  

  
1144..000044,,2288  

  
1122..667700,,0000  

  
99..000000,,00  

  
22..222233,,1133  

  
88..446600,,3322  

  
88..335522,,5599  

Excedent  an 
2012 

--1111..559911,,6633  --1122..006699,,6655  --1111..559911,,6633  --1111..992288,,0099  00,,0000  --114411,,5566  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Excedent ani 
precedenţi 

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

Excedent  
total 

  11..117777,,9999    552266,,9988    665511,,0011          

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

pprroocceenntt  ddee  5511,,9911%%,,  iiaarr  llaa  cchheellttuuiieellii  ddee  5533,,6677%%  îînn  rreeggiissttrrâânndd  îînn    eexxeerrcciittiiuull  bbuuggeettaarr  22001122,,  
uunn  ddeeffiicciitt  bbuuggeettaarr  ddee  1122..006699,,6655  mmiiii  lleeii  aaccooppeerriitt  ddiinn  eexxcceeddeennttuull  aanniilloorr  pprreecceeddeennţţii..  îînn    
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aacceessttee  ccoonnddiiţţiiii  eexxcceeddeennttuull  bbuuggeettaarr  îînnrreeggiissttrraatt  llaa  îînncceeppuuttuull  aannuulluuii  22001122  ssee  rreedduuccee  ddee  llaa  
1133..224477,,6644  mmiiii  lleeii  llaa  11..117777,,9999  mmiiii  lleeii..  

    
  

PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  vveenniitt  rreeaalliizzaattee  îînn  ttoottaall  vveenniittuurrii  
  

Imprumuturi
1%

Subventii
8%

Sume UE
7%

Sume defalcate din 
TVA
35%

Venituri proprii
49%

  
O sursă importantă de finanţare a bugetului general o reprezintă 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 alocate pentru echilibrarea 
bugetelor locale care în  total venituri reprezintă o pondere de 49 % la care se adugă  
împrumuturile contractate de autoritatea locală în completarea surselor proprii 
reprezinta  1%.  

În  completarea acestora, sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate reprezintă 35%, subvenţiile alocate de la 
bugetul de stat şi alte administraţii 8% iar sumele alocate de Uniunea Europenă 7%  

În  anul 2012 a fost finanţată o largă paletă de acţiuni dintre care:  
- 81.673,33 mii lei (44,3%) serviicii publice: 
o 30,5 % subvenţie acordată populaţiei pentru diferenţă preţ energie termică şi 

retehnologizarea sistemului de energie termică 56.184,10 mii lei, 
o  2,4 % protecţia mediului 4.378,41 mii lei, 
o  5,6 % locuinţe şi servicii publice 10.270,16 mii lei,  
o  3,0 % transporturi 5.599,36 mii lei,  
o  2,8 % ordine publică 5.241,30 mii lei. 

- 87.759,78 mii lei ( 47,6%) cheltuielile social -culturale  
o 34,1 % învăţământ 62.806,70 mii lei,  
o   6,2 % asistenţă socială 11.340,19 mii lei,  
o   6,2 % cultură, recreere şi tineret 11.492,06 mii lei,   
o   1,1 % sănătate 2.120,83 mii lei.  

- 14.959,59 mii lei (8,1%) servicii publice generale: 
o 3,9 % autorităţi executive 7.182,60 mii lei  
o 2,2 % serviciul datoriei publice 4.056,30 mii lei 
o 1,6 % constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere a mijloacelor fixe 

aferente proiectelor cu finanţare europeană: reabilitarea sistemului de apă şi 
canalizare şi a sistemului de termoficare 3.032,62 mii lei  

o 0,4 % serviciul de evidenţă a persoanelor 688,07 mii lei.  
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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 2012 – 31 decembrie 2012 

mii lei 
Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2012 

Execuţie 
2012 

% 

 
I 

 
VENITURI TOTAL din care: 

 
317.410,00 

 
165.924,07 

 
52,3 

 
A 

 
Venituri proprii, din care 

 
83.387,00 

 
80.456,53 

 
96,5 

A1 VENITURI FISCALE 72.533,00 69.872,73 96,3 
 Impozit pe profit 288,00 287,72  
 Impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare 860,00 878,38  
 Cote defalcate din impozitul pe venit 44.800,00 42.755,15  
 Sume alocate din sotele defalcate din impozitul pe venit 316,00 303,11  
 Impozit şi taxa pe cladiri persoane fizice 4.600,00 4.485,55  
 Impozit şi taxa pe cladiri persoane juridice 10.350,00 10.204,61  
 Impozit şi taxa pe terenuri persoane fizice 820,00 797,44  
 Impozit şi taxa pe terenuri persoane juridice 1.163,00 1.087,83  
 Impozit teren extravilan 230,00 265,07  
 Taxe judiciare de timbru 1.750,00 1.638,95  
 Taxa hoteliera 81,00 72,13  
 Impozit pe spectacole 3,00 3,71  
 Alte taxe pe servicii  specifice 2,00 0,00  
 Impozit pe mijloace de transport pers. fizice 3.160,00 3.124,01  
 Impozit pe mijloace de transport pers. juridice 2.300,00 2.185,00  
 Taxe şi tarife pentru eliberare licenţe, autorizatii 1.400,00 1.370,30  
 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 170,00 186,35  
 Alte impozite şi taxe 240,00 227,42  
A2    VENITURI NEFISCALE 10.456,00 9.329,31 89,2 
 Venituri din concesiuni şi inchirieri 6.206,00 5.866,50  
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 Venituri din dividende 94,00 93,96  
 Venituri din dobânzi 66,00 59,15  
 Venituri din prestari servicii 210,00 194,46  
 Contributia părinţilor sau sustinatorilor legali pentru 

creşe 
80,00 76,34  

 Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor 
social 

65,00 55,51  

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 5,00 2,23  
 Taxe extrajudiciare de timbru 720,00 710,86  
 Venituri din amenzi şi alte sanctiuni 1.850,00 1.885,20  
 Alte amenzi, penalitati şi confiscari 180,00 105,19  
 Alte venituri 980,00 279,91  
A3 VENITURI DIN CAPITAL 398,00 1.254,49 315,2 
 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice 
175,00 171,51  

 Venituri din vanzare locuinte construite din fondurile 
statului 

82,00 247,63  

 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 
privat 

141,00 835,35  

 
B 

 
SUME DEFLACATE DIN TVA 

 
60.068,00 

 
59.739,88 

 
99,7 

 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
descentralizate 

53.451,00 53.122,88  

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 6.617,00 6.617,00  
 
C 

 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 

 
93.208,00 

 
12.460,18 

 
13,4 

 Subventii pentru planuri şi regulamente de urbanism 40,00 0,00  
 Subventii pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate 2.090,00 2.076,18  
 Subventii pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuintelor cu lemne şi combustibil solid 
80,00 65,16  

 Subvenţii pentru retehnologizarea sist de energie 
termică 

1.500,00 0,00  

 Subvenţii pentru susţinerea proiectelor cu finanţare 
europeană 

89.498,00 10.318,84  

 
D 

  
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
100,0 

 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale  1.000,00 1.000,00  
 
E  

 
SUME ALOCATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 
79.747,00 

 
12.267,48 

 
15,4 

 Fondul European de Dezvoltare Regională 32.601,00 2.150,54  

 Fondul de coeziune 47.146,00 10.116,94  
 
II 

 
CHELTUIELI TOTALE din care: 

 
329.001,63 

 
177.852,16 

 
54,1 

3.5  Autorităţi publice 
o autorităţi excutive 

7.523,45 
7.523,45 

7.182,60 
7.182,60 

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 
o alte servicii publice generale – alegeri şi 

programe cu finanţare nerambursabilă 

1.428,10 
86,50 
90,00 

515,50 
 

736,10 

1.274,60 
0,00 

89,72 
475,57 

 
709,31 

 

89,25 

3.5  Dobânzi 2.270,00 2.270,00 100,0 
3.5  Ordine publică 

o poliţia locală 
o protecţie civilă 

5.167,80 
2.357,00 
2.810,80 

5.149,16 
2..357,00 
2.792,16 

99,6 
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3.5  Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 

          postliceal 

78.341,98 
10.289,19 
33.999,48 
33.694,61 

358,70 

59.454,95 
10.010,58 
19.070,77 
30.039,09 

334,51 

75,9 

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

2.140,00 
2.107,00 

33,00 

2.120,83 
2.094,33 

26,50 

99,1 

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 

16.494,14 
2.579,40 

472,25 
60,00 

1.821,97 
20,00 

9.963,80 
1.576,72 

11.080,02 
2.567,57 

447,48 
53,57 

1.821,97 
14,17 

4.650,26 
1.525,00 

67,2 

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 

11.192,12 
1.436,80 
6.664,00 

622,10 
135,00 

1.254,34 
1.088,88 

11.091,20 
1.405.08 
6.648,04 

593,11 
133,05 

1.244,93 
1.066,99 

 

99,1 

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

12.173,81 
357,06 

5.664,56 
100,20 

6.051,99 

10.270,17 
352,59 

5.660,87 
44,90 

4.211,81 

84,4 

3.5  Protecţia mediului 
o salubritate 
o canalizare 

4.542,40 
3.998,90 

543,50 

4.378,41 
3.918,60 

459,81 

96,4 

3.5  Acţiuni generale economice 4.055,00 4.019,89 99,1 
3.5  Combustibil şi energie 

o energie termică 
158.691,03 
158.691,03 

55.317,24 
55.317,24 

34,9 

3.5  Transporturi 
o străzi 
o transport în  comun 

24.981,80 
24.481,80 

500,00 

4.243,09 
3.743,09 

500,00 

17,0 

3.5  Excedent /Deficit ( + /-) -11.591,63 -11.928,09  
15. Sume din excedent bugetar ani anteriori pentru 

sectiunea de dezvoltare 
0,00 12.361,27  

16. Excedent  – sectiunea de functionare 2012 0,00 433,18  

     
Veniturile bugetului local al municipiului Focşani pe cele 12 luni ale anului 2012  

s-au realizat în procent de 52,3 % faţă de prevederile anuale, din care veniturile proprii, 
constând din impozite şi taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit în  procent 
de 96,5%, sumele defalcate din TVA 99,7 %, subventiile în procent de 13,4 %, sumele 
alocate de UE de 15,4%. 

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 36 %,  subvenţiile alocate de la bugetul de stat şi alte administraţii 8 % şi sumele 
alocate de Uniunea Europeană 7%. 
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Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor 
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Politica fiscală a municipiului a fost axată pe creşterea ponderii veniturilor proprii 
în buget, acestea constituind surse sigure de finanţare, care au crescut an de an 
urmare a politicilor adoptate. 

 
Evoluţia veniturilor bugetului local în perioada 2004 – 2012 
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În perioada 2004 – 2012, 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 2012 faţă de prevederile bugetare anuale au fost realizate în  procent de 97,72% 
(37.398,27 mii lei faţă de 38.271mii 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 2012 au inregistrat un procent de realizare de 
54,1% 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. 
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Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli 
şi ponderea în  total buget 
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ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 83.747,00 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 47 % din totalul bugetului local şi a fost realizat în  
procent de 77,4 % faţă de prevederile bugetare. 
 
STRUCTURA CHELTUIELILOR SOCIAL - CULTURALE REALIZATE în  ANUL 2012 
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Învăţământ  -  59.454,95 mii lei 
 

            Din bugetul local au fost alocate fonduri pentru  asigurarea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului instructiv educativ în  28 de centre de execuţie ale unităţilor 
din învăţământul preuniversitar de stat  astfel:  

• 45.908,05 mii lei -  salarii cu 2.481,30 mii lei mai mult dcecât în  2011 având în  
vedere creşterea salarială din iune 2012; 

• 9.257,92 mii lei - cheltuieli materiale şi servicii de întreţinere şi gospodărie  
(încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, radio, furnituri de birouri, 
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materiale pentru curăţenie, alte materiale şi servicii cu caracter funcţional, 
obiecte de inventar, reparaţii) cu 667 mii lei mai mult decât în anul precedent; 

• 393,65 mii lei – competiţii sportive - Liceul  c u program sportiv, gratuitate pe 
transportul urban de călători cu 72,34 mii lei mai mult decât în  2011; 

• 187,20 mii lei  - burse acordate elevilor cu 62,26 mii lei mai mult decât în anul 
precedent; 

• 3.782,73 mii lei – investiţii cu 3.159,60 mii lei mai mult decât în anul precedent 
având în vedere derularea proiectului cu finanţare europeană Reabilitarea şi 
dotarea Şcolii generale „Ştefan cel Mare”  ; 

• -74,59 mii lei plăţi recuperate din anii anteriori. 
 

Sănătate – 2.120,83 mii lei 
   
            Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de 
călători pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzii Sangvină în  sumă de 26,50 
mii lei cu 4,70 mii lei mai mult decât în 2011 şi a cheltuielilor aferente centrelor medicale 
şcolare precum şi a mediatorilor în sumă de 2.094,33 mii lei, din care 2.043,34 mii lei 
salarii şi 50,99 mii lei medicamente şi materiale sanitare.  
 

 
 

Cultură, recreere şi religie – 11.080,02 mii lei 
 

o 3.015,05 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” cu 1.060,91 mii lei mai mult decât în  2011,  
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o 1.821,97 mii lei - Transferuri către Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 cu 21,45 mii 
lei mai mult decât în  anul precedent;  
 

o 53,57 mii lei - finanţarea editării revistei Focşanii – revistă a municipiului difuzată gratuit 
prin Centrul de Comunicare cu Cetăţenii şi centrele comerciale de în casare a facturilor 
ale unităţilor de subordonare locală SC ENET SA şi SC CUP SA ; 
 

o 1.129,67 mii lei – acordarea unui sprijin financiar pentru catedrala Cuvioasa Parascheva 
şi pentru alte parohii din municipiu; 
 

o 14,17 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani  
 

o 395,33 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din 
viaţa comunităţii, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi 
persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv;  
 

o 4.650,26 mii lei - întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, 
cimitire, efectuată prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice cu 2.431,29 mii lei mai 
mult decât în  2011 având în vedere aplicarea proiectului cu finanţare europeană ce 
priveşte modernizarea zonelor verzi din cartierele Sud, Mândreşti şi Laminorul ;  
 

Asigurări şi asistenţă socială  – 11.091,20 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 ( 60% din 
totalul cheltuielilor de asistenţă socială), concretizate în salarii aferente însoţitorilor, 
indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap şi acordarea de gratuităţi pe transportul 
urban de călători. La nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt încadraţi 
390 însoţitori ai persoanelor cu handicap şi se acordă 260 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 13 % din totalul cheltuielilor de asistenţă socială. 
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               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. 
 

 
 
               De la acest capitol au fost alocate fonduri pentru : 
- Salarii 4.997,79 mii lei 
- Bunuri şi servicii 1.774,87 mii lei 
- Transferuri către Câminul pentru persoane vârstnice 683 mii lei 
- Ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, indemnizaţii persoane cu 

handicap care au dreptul la însoţitori 3.629,97 mii lei 
- Investiţii  5,58 mii lei 
- Plăţi recuperate din anii anteriori – 0,01 mii lei 

 
 

SERVICII PUBLICE  – 90.048,86 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; 

 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 19 

• 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 ;  
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 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  -  5.149,16 mii lei 
 Locuinţe – 352,59 mii lei 
 Iluminat public – 5.660,87 mii lei 
 Salubritate – 3.918,60 mii lei 
 Canalizare – 459,81 mii lei 
 Energie termică – 55.317,24 mii lei din care: 15.785,39 mii lei subvenţie energie 

termică livrată populaţiei, 1.185,58 mii lei ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, 
30.779,17 mii lei pentru proiectul cu finanţare europeană de modernizare a 
centralei termice, 7.400 mii lei majorare capital social la SC ENET SA Focşani 

 Reparaţii străzi – 3.743,09 mii lei  
 Alte servicii publice – 15.551,14 mii lei din care: 

o Autorităţi publice  - 7.182,60 mii lei 
o Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor – 475,57 mii lei 
o Constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere mijloace fixe aferente 

proiectelor cu finanţare europeană – 2.323,32 mii lei 
o Servicii publice de mecanizare, ecarisaj, toaletare copaci etc. – 4.211,81 

mii lei 
o Transport public local – 500 mii lei ( majorare capital social) 
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SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 4.056,30 mii lei 
 
♦ 89,73 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”, în tr-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. 

 
♦ 94,97 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; 

 
♦ 3.871,60 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 SI CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR FINANTATE 
INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 

1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 
 

mii lei 
Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2012 

Execuţie 
2012 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 14.004,28 12.528,44 89,5 
A Venituri proprii 5.543,96 4.175,85 75,3 
B Subvenţii de la bugetul local 8.460,32 8.352,59 98,7 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 22 

II CHELTUIELI TOTALE din care: 14.004,28 12.670,00 90,5 
1. Servicii publice generale 

o Serviciul public comunitar de 
evidenta a persoanelor 

750,50 
750,50 

688,07 
688,07 

91,7 

2. Ordine publică 
o Politia locala 

2.657,00 
2.657,00 

2.449,14 
2.449,14 

92,2 

3. Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

4.311,07 
1.758,35 

261,14 
1.939,58 

352,00 

3.351,74 
1.540,46 

141,42 
1.340,55 

329,31 

77,7 

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

concerte: Teatrul Municipal, Ans 
Folc „Ţara Vrancei”, Formaţia 
corală „Pastorala” 

o Case de cultura : Ateneul 
o Servicii recreative şi sportive: 

CSM 

5.321,51 
2.897,90 

 
 
 

568,75 
1.854,86 

5.249,06 
2.854,03 

 
 
 

543,95 
1.851,08 

98,6 

5. Asigurări şi asistenţă socială 
o Asistenţă socială acordată 

persoanelor în  vârstă : Căminul 
pentru persoane vârstnice 

964,20 
964,20 

931,99 
931,99 

 

96,7 

6. Excedent/deficit (+/-)  - 141,56  
7. Sume din excedent bugetar ani 

anteriori  
 792,57  

8. Excedent  TOTAL  651,01  
 
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 -  688,07 mii lei total 

cheltuieli din care 475,57 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ; 
o Poliţia Locală – 2.449,14 mii lei total cheltuieli din care 2.357,00 mii lei finanţate 

din subvenţii de la bugetul local ; 
o Teatrul Municipal– 515,74 mii lei total cheltuieli din care 329,00 mii lei finanţate 

din subvenţii de la bugetul local ; 
o Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” – 2.058,39 mii lei total cheltuieli din care 

1.969,17 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ; 
o Formaţia Corală Tradiţională „ Pastorala” – 279,90 mii lei total cheltuieli din 

care 269,40 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ; 
o Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia” – 543,95 mii lei total cheltuieli din care 447,48 

mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ; 
o Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007– 1.851,07 mii lei total cheltuieli din care 

1.821,97 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ; 
o Căminul pentru Persoane în  Vârstă– 931,99 mii lei total cheltuieli din care 

683,00 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local. 
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             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 2012 executia bugetară la învăţământ însumează 3.351,74 mii 
lei din care 2.918,06 mii lei reprezintă cheltuieli cu plata utilităţilor, reparaţiilor, obiectelor 
de inventar etc. 
             La începutul anului  unităţile de învăţământ înregistrau un sold de 792,57 mii lei 
iar la finele anului 2012 un sold de 651,01 mii lei care se reportează în  anul 2013. 
 
 

DETALIEREA  BUGETULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI  
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 BUGETUL IMPRUMUTURILOR  INTERNE 
1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 

 
mii lei 

Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2012 

Execuţie 
2012 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 9.000,00 2.223,13 24,7 
 TRAGERI IMPRUMUT 9.000,00 2.223,13  
II CHELTUIELI TOTALE din care: 9.000,00 9.911,19 24,7 
 Combustibili şi energie 

o Energie termică 
1.300,00 
1.300,00 

866.85 
866,85 

66,68 

 Transporturi  
o Străzi 

7.700,00 
7.700,00 

1.356,28 
1.356,28 

17,61 

 
        Din împrumutul contractat de la UNICREDIT ŢIRIAC în sumă totală de 24.500 mii 
lei pentru refacerea infrastructurii stradale până la data de 31 decembrie 2012 au fost 
efectuate plaţă în  suma de 12.134,32 mii lei, din care în  2012 doar de 2.223,13 mii lei, 
sumă care a fost utilizată conform hotărârii consiliului local şi a contractelor încheiate, 
acestea realizându-se în procent de 49,53. 
 

 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 24 

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 în demână şi 
anume Compartimentul autorizare agenţi economici şi S.C. Administraţia Pieţelor 
Focşani S.A. 

 Compartimentul autorizare agenţi economici prin acţiunile întreprinse în  
anul 2012 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 . 

Orice activitate comercială se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi, 
în  condiţiile legii. Persoanele fizice şi juridice pot desfăşura unul sau mai multe exerciţii 
comerciale, dacă: 

 sunt constituite şi înregistrate legal;  
 au ca obiect de a ctivitate principal/secundar comercializarea produselor 

şi/sau a serviciilor de piaţă;  
 deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în  conformitate cu reglementările 

legale în  vigoare. 

În acest sens, Compartimentul autorizare agenţi economici în  conformitate cu 
prevederile legale în  vigoare, a derulat în  anul 2012 următoarele activităţi specifice:  
 au fost eliberate 1.485 autorizaţii din care: 

• 1.270 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 326.560 lei;  
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• 68 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - tonete, rulote, mese, chioscuri 

mobile, în  baza H.C.L. nr. 304/2005, aceste taxe însumând 49595 lei, 
reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; 

• 62 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - comercializare pepeni, în baza H.C.L 
nr. 304/2005, aceste taxe însumând 9192 lei, reprezentând utilizarea temporară a 
locurilor publice;  

• 40 autorizaţii de funcţionare pentru 18 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 74.371 lei (in perioada de s ezon) şi 10.946 lei (în perioada de 
extrasezon), reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; 

• 26 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 8.064 lei, reprezentând 
utilizarea temporară a locurilor publice; 

• 19 acorduri de principiu pentru organizarea de campanii promoţionale, 
prospectare şi sampling, informare (activităţi educaţionale, culturale), distribuirea 
de pliante, materiale promoţionale, amplasarea unor chioşcuri mobile pe domeniul 
public, activităţi de colectare deşeuri metalice şi nemetalice reciclabile, activităţi de 
comercializare (carte, produse alimentare, înghetaţă şi sucuri etc.), aceste taxe 
însumând 950 lei; pentru utilizarea temporară a locurilor publice privind 
desfăşurarea acestor activităţi s-a încasat suma de 806 lei. 

Din activitatea de a utorizare a f ost încasată suma totală de 480.484 lei, sumă 
care se face venit la bugetul local.  
 
 au fost rezolvate în termen sesizările şi petiţiile adresate de cetăţeni şi persoane 

juridice; 
 s-a asigurat eficienţa relaţiei cu cetăţenii, oferirea de informaţii şi sprijinirea 

cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor privind autorizarea agenţilor economici 
care funcţionează pe raza Municipiului Focşani cu unităţi comerciale şi în sistem 
ambulant; 

 au fost transmise în  timp în formaţiile solicitate de persoane fizice, juridice şi ONG-
uri conform Legii nr. 544/2001; 

 a existat o preocupare permanentă de perfecţionare profesională a personalului. 
 
         Compartimentul de transport public local în  anul 2012 a fost permanent 
preocupat de îmbunătăţirea calităţii transportului în municipiul Focşani, de desfăşurarea 
unui transport civilizat care să satisfacă nevoilor clienţilor îndeplinind în acest sens 
următoarele atribuţii principale: 
- Aplicarea legislaţiei în  domeniu precum şi a dispoziţiilor Primarului a hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Focşani. 
- Asigurarea autorizării serviciilor de transport pe raza Municipiului Focşani, 

înregistrarea/radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 
- Au urmărit modul în care sunt respectate prevederile legale privind desfăşurarea 

serviciului de transport public local de călători, a transportului de persoane în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a serviciului de transport mărfuri.  

 
În domeniul transportului public local de călători:  
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- În conformitate cu Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public şi a 
Normelor metodologice de aplicare a legii, în anul 2012, reprezentanţii 
compartimentului au instituit Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în municipiului Focşani. 

- A fost întocmit studiul de oportunitate privind dimensionarea şi continuarea 
serviciului de t ransport public local de persoane prin curse regulate, corelat cu 
celelalte tipuri de transport existente. 

- S-a întocmit nota de fundamentare şi raportul de specialitate în vederea iniţierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în  municipiului 
Focşani.  

- S-a întocmit nota de fundamentare şi rapoartul de specialitate în vederea iniţierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Delegării gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate şi a infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente, pe raza municipiului Focşani, 

- A fost urmărit, monitorizat şi controlat modul cum se execută serviciul de transport 
public local de călători în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort.                                              

 
SINTEZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN ANUL 2012 

 
 Numărul de călători transportaţi, din care: călători 5.374.048 
- pe bază de abonamente călători 2.935.548 
- pe bază de bilete călători 2.441.500 
Numărul de kilometri parcurşi în  exploatare km 1.469.253 
Timpul efectuat de mijloacele de transport în circulaţie ore      94.065 
Parc inventar din care: număr             33 
- autobuze buc               2 
- midibuze buc             21 
- microbuze buc             10 
Traseele aprobate, conform programului de circulaţie număr               9 
Lungimea traseelor (dus – în tors) km           151 
Număr angajaţi persoane           111 
Realizarea de investiţii din care: lei    352.961 
- din surse proprii (achizitionat - midibuze)  lei    352.961 

 
În domeniul transportului de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 
- În anul 2012, inspectorii din cadrul Compartimentului au întocmit nota de 

fundamentare şi raportul de specialitate, în vederea iniţierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea unui număr de 3 autorizaţii taxi disponibile, care au fost atribuite la 
nivelul municipiului Focşani, conform Procedurii de atribuire, prevăzute la art.18, 
alin.(1) şi (2), din Ordinul nr. 356/2007, reprezentând Normele metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Au fost derulate acţiuni de atribuire, preschimbare, prelungire, modificare şi 
cesionare a autorizaţiilor taxi, cu respectarea actelor normative în  vigoare. 

- A fost monitorizată activitatea transportatorilor privind modul cum se execută 
serviciul de t ransport persoane în  regim de taxi şi în regim de închiriere, nivelul 
tarifelor de distanţă maximale, ce urmează a fi practicate de transportatorii autorizaţi, 
obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriştilor şi ale 
clienţilor privind desfăşurarea serviciului de transport. 
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- Transportatorii au fost înştiinţaţi, prin adrese, privind obligaţia de a actualiza 
documentele care stau la baza autorizării activităţii de taximetrie potrivit normelor 
legale. 

 
SINTEZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN  

REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU ANUL 2012 
 
 autorizaţii taxi aprobate prin H.C.L. nr. 61/218/2008 din care: număr       401      
 autorizaţii taxi active la sfârşitul anului 2012 din care: număr       401      
    - taximetristi independenti (P.F.A. – I.I.) număr       217     
    - operatori S.C. număr       184       
autorizaţii taxi aprobate în  anul 2012 conform procedurii de atribuire  
a autorizaţiilor disponibile 

număr           3              

autorizaţii taxi modificate în  anul 2012 număr        14       
autorizaţii taxi concesionate în  2012 din care: 7-S.C. şi 45-P.F.A.-I.I. număr        52          
autorizaţii de transportator anulate în  anul 2012 număr          3       
autorizaţii taxi prelungite în anul 2012 din care: 6-S.C. şi 9-P.F.A.-I.I. număr        15       
autorizaţii transport RENTCAR şi copii conforme, acordate în anul 
2012 

număr          2      

suma încasată în  anul 2012, din care:        lei 56.000 
- taxa de acordare a autorizaţiilor taxi, conform procedurii de atribuire       lei      600 
- taxa de acordare a autorizaţiilor de transport RENTCAR       lei      600 
- taxa de utilizare  a domeniului public       lei 42.800 
- taxa de atribuire a autorizaţiilor taxi cesionate        lei   8.850 
- taxa de prelungire a autorizatiilor taxi       lei   3.150   

          
În domeniul transportului de mărfuri 
 
- În conformitate cu Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare, inspectorii din cadrul compartimentului, au 
actualizat baza de date privind activitatea transportatorilor de marfuri, au înaintat 
adrese  referitor la actualizarea documentelor care stau la baza autorizării şi au 
urmărit modul de respectare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului. 

                   
SINTEZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT MĂRFURI ÎN 2012 

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

Număr nelimitat 

autorizaţii/copii conforme active în  anul 2012 din care: Număr     4 
           - transportatori P.F.A. Număr     3 
           - operatori de transport S.C. Număr     - 
           - transportatori I.I. Număr     1 
autorizaţii taxi modificate în  2012 Număr      - 
autorizaţii taxi suspendate în  2012 Număr      - 
autorizaţii taxi anulate în  2012 Număr      - 
autorizatii taxi preschimbate în  2012 Număr      - 
autorizaţii taxi prelungite în  2012 Număr      - 

 
În domeniul activităţii de înregistrare/radiere a v ehiculelor care nu s e supun 
înmatriculării 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 28 

- Conform Legii  nr. 49/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe 
drumurile publice, inspectorii din cadrul compartimentului, în  anul 2012 au actualizat 
baza de date cu vehiculele în registrate/radiate. 

           
SINTEZA ACTIVITĂŢII DE ÎNREGISTRARE/RADIERE A VEHICULELOR 

CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII, ÎN ANUL 2012 
                 
Conform H.C.L. nr. 100/24.04.2007, privind aprobarea Regulamentului 
pentru în registrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza 
municipiului Focşani, pentru care nu există obligaţia înmatriculării, sunt 
eliberate un număr de 930 certificate de înregistrare, din care: 

  

certificate de înregistrare eliberate în anii precedenţi număr    905   
certificate de înregistrare eliberate în anul 2012, din care: număr      25 
      - certificate pentru motoscutere număr      10 
       - certificate pentru utilaje număr      15 
taxa de eliberare a certificatelor de în egistrare, în  anul 2012 lei 1.300 
certificate de înregistrare radiate în anii precedenţi  număr    140 
certificate de înregistrare radiate în anul 2012 număr      19 
certificate de înregistrare existente în baza de date la sfârşitul anului 
2012  

număr    771 

 
Pe parcursul anului 2012 au fost rezolvate în  temen scrisorile, sesizările şi 

petiţiile adresate de cetăţeni şi persoane juridice, au fost transmise în  timp informaţiile 
solicitate de persoane fizice, juridice şi ONG, conform Legii nr.544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile publice, în acest sens a existat o preocupare permanentă a 
personalului din cadrul compartimentului. 
 
 Pentru anul 2013, 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.  
 

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR 
 
           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 – republicătă, 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. 
          Societatea îşi desfăşoară activitatea în cinci puncte de lucru : 
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- 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. 

 

 
 
          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 2012, cu profit net în  sumă de 20.997  lei, 
înregistrând următoarele : 

- Cifra de afaceri netă                   =   4.369.810 lei; 
- Venituri din exploatare                =   4.342.528  lei; 
- Cheltuieli de exploatare               =   4.344 813 lei; 
- Profit din exploatare                   =   -   2 285 lei; 
- Venituri financiare                      =       27 282  lei; 
- Cheltuieli financiare                    =                0 lei; 
- Profit financiar                            =        27 282 lei; 
- Profit brut                                   =         24.997 lei; 
- Impozit profit                              =            4 000 lei; 
- Profit net                                    =          20 997 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. 

Capitalul propriu al societăţii se cuantifică la 3.035.008 lei şi are următoarea 
structură: 

- Capital social subscris şi vărsat   =     90.000 lei ; 
- Rezerve din reevaluare                =     26.040 lei ; 
- Rezerve legale                             =       4.500 lei ; 
- Rezerve                                        = 2.889.471 lei ; 
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- Rezultatul exerciţiului - profit        =      24 997 lei. 
     Valoarea patrimoniului societăţii este de 3.238.798 lei, iar patrimoniul net (active – 
datorii) este de 3.035.007 lei şi reflectă capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea 
cu surse proprii de finanţare.  
      Pentru anul 2012 a f ost întocmit un buget de venituri şi cheltuieli prin care să se 
obţină profit. 
      Profitul net va fi repartizat pe destinaţii odată cu aprobarea bilanţului. 
      Valoarea creanţelor la 31 decembrie 2012 este de 82 404 lei şi reprezintă 
contravaloarea chiriilor curente de achitat. 
      Valoarea datoriilor la 31 d ecembrie 2012este de 203791 lei şi sunt datorii sub o 
lună. 
 

 
 
       Nu avem furnizori restanţi. 
       În  structură, datoriile se prezintă astfel : 

- Datorii comerciale în  sumă de 34 378 lei, reprezintă obligaţii către furnizori  şi 
sunt datorii curente ; 

- Datoriile cu personalul şi bugetele sunt în  sumă de 169 413 lei şi sunt datorii 
curente care s-au achitat în  ianuarie 2013. 

 
Activele circulante sunt în  sumă de 953 973 lei, după cum urmează : 
- Stocuri (materiale consumabile, obiecte de în ventar în depozit şi folosinţă                                  

=  339.263 lei ; 
- Creanţe                                    =    82 404  lei ; 
- Casa şi conturi la bănci           =  532 306 lei . 
Stocurile sunt evaluate la nivelul costului istoric. 
Numărul de salariaţi la finele anului 2012 era de 96 de persoane. 
Numărul mediu de salariaţi la 31 decembrie 2012 era de 95 de persoane. 
În structură numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel : 
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           INDICATOR                   2011 
               TESA                    12 
      Muncitori calificaţi                    29 
      Muncitori necalificaţi                    54 

 
      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 6 vitrine frigorifice la  sectorul lactate pentru asigurarea 
condiţiilor optime de desfăşurare a comerţului ; 

- Reabilitare şi modernizare  sector mese industriale şi cosmetice 
- Refacerea instalatiei de alimentare cu apa ; 

 
         b) Piaţa Agroalimentară 
    -  achiziţionarea  a 2 copertine pe  căile laterale de  acces 
    -  construirea unei copertine  în sectorul Parcare  Nord      
    -   s-au achizitionat copertine în exterior 
    

 2. Piaţa Obor 
         - finalizarea obiectivului WC public  
         - s-a inceput  betonarea platoului auto, lucrarea continua  şi în 2013. 
         - reabilitarea cladirii  sediul Bazar. 

 
3.Piata Sud     

    - a fost demarata construcţia WC Public şi birouri , lucrarea urmand a  fi  finalizata în  
2013. 

În  anul 2013, 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 -  50.295,99 mii lei (27,28 % din totalul 
cheltuielilor bugetului general centralizat  al Municipiului Focşani pe anul 2012) 

 
 
 31.648,72 mii lei modernizarea reţelelor termice şi punctelor termice aferentă 

proiectului cu finanţare europeană; 
 3.792,73 mii lei proiecte aferente Şcolii 9, Şcolii 1, Colegiului Naţional „Unirea” - 

proiecte cu finanţare europeană, reparaţii capitale Şcoala 7, Colegiul economic 
„Mihail Kogălniceanu”, sală multifuncţională Colegiul Tehnic Auto,  sisteme de 
alarmă în  unităţile de învăţământ etc.;  

 3.286,08 mii lei studii fezabilitate, studii topo şi geo, PUG, dotări utilaje 
deszăpezire, sirene, programe informatice ( pagina web, program mijloace fixe) 
camere video pentru asigurarea  supraveghere interne şi exterioare a primariei; 

 2.753,51 mii lei locuri de joacă, amenajare parcuri, cimitire, amenajare spaţii 
verzi aferente proiectului din zona de sud est a municipiului cu finanţare 
europeană ; 

 914,95 mii lei refacere infrastructură străzi inclusiv proiectul din zona de sud est 
a municipiului cu finanţare europeană; 

 7.400 mii lei majorare capital social la SC ENET SA Focşani; 
 500 mii lei majorare capital social la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani. 

 
 
 
 
 

PONDEREA CATEGORIILOR DE INVESTIŢII REALIZATE ÎN  TOTAL PROGRAM  
INVESTIŢIONAL 

 

sistem termoficare
62%

invatamant
8%

majorare capital 
social SC

16%

parcuri, zone verzi, 
cimitire

5%

refacere strazi
2%

studii, dotari
7%
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Învățământ 
 

1. În anul 2012, 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 
Gradiniţa nr.7 Sistem supraveghere video 12.5 
Gradiniţa nr.16 Sistem supraveghere video 8 
Grup şcolar G.G.Longinescu Paratrasnet 6 
Colegiul Economic „Mihail 
Kogălniceanu” 

Paratrasnet 13.5 

Liceul de Arta „Ghe. 
Tăttărescu” 

Paratrasnet 
 

13 

Colegiul Tehnic Auto „Traian 
Vuia” 

Documentaţie racordare gaze 0.5 

Colegiul Tehnic Auto” Traian 
Vuia” 

Centrală electrică 4.5 

                  Total  58,0 
 
      2.  Unele instituţii de învătământ 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, Mun.Focşani Reparaţii capitale sediu 10,0 
       
Pentru continuarea lucrărilor de investiţii la unele unităţi de învătământ s-au alocat din 
bugetul local suma de 230.0 mii lei,după cum urmează: 
 Colegiul Economic pentru obiectivul de investiţii „Bază complexă de practică 

alimentaţie publică şi turism” - 50.0 mii lei; 
 Şcoala nr.7- pentru obiectivul de investiţii „RK sediu Şcoala nr.7”- 160.0 mii lei; 
 Gradiniţa nr.7- pentru obiectivul de investiţii „RK sediu Gradiniţa nr.7”- 20,0 mii 

lei. 
 „Construire Gradiniţă cu program prelungit cu 6 grupe din str. Fraternităţii 

nr.11” din Municipiul Focşani, s-a alocat suma de 10.0 mii lei pentru avizarea 
obiectivului. 

 
      3. Toate unităţile de învătământ din Municipiul Focşani au beneficiat de alocaţii 
bugetare pentru reparaţii curente care au constat în efectuarea igienizării în unităţile de 
învăţământ, diverse reparaţii şi avarii, reparaţii instalaţii termice, sanitare şi electrice, 
refacere porţiuni din acoperiş afectat de căderile masive de zapadă, înlocuire parchet în  
sălile de clasă afectate de avarii, etc 
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FONDURI STRUCTURALE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT   
 

       Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, în domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. 
       În  luna august 2012, urmare semnării contractului de execuţie lucrări, au început 
lucrările privind obiectivul de investiţii « Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala 
Ştefan cel Mare » din Municipiul Focşani, obiectiv ce se va realiza cu fonduri 
structurale prin  programul mai sus menţionat. 
 

 
 

         În anul 2012, a fost semnat contractul de cofinanţare pentru realizarea obiectivului 
cu fonduri structurale prin Axa 3,4 « Reabilitare, modernizare şi dotari –Colegiul 
Naţional Unirea « din Municipiul Focşani, cu o valoare toală a investiţiei de 6.213,34 
mii lei şi o perioadă de realizare a obiectivului de 15 luni. 
        Menţionăm faptul că documentaţia tehnică întocmită pentru realizarea cu fonduri 
structurale pe Axa 3,4 POR denumită « Reabilitare ,modernizare şi dotări „Şcoala cu 
clasele I-VIII Nicolae Iorga ”din Municipiul Focşani a t recut de etapa de verificare a 
documentaţiei  proiect tehnic şi se asteaptă în anul 2013 vizita în teren din partea ADR 
Brăila şi  semnarea contractului de cofinanţare. 
         În  acest sens, în anul 2012 s-a alocat din bugetul local suma de 60 mii lei pentru 
întocmirea proiectului tehnic. 
         Prin acest Program, au fost analizate de către ADR Brăila şi documentaţiile 
întocmite pentru « Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala 3 » şi « Reabilitare, 
modernizare şi dotări – Şcoala Alexandru Vlahuţă »,  care ne-au comunicat faptul că 
obiectivele sunt în  faza de aşteptare. 
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INFRASTRUCTURĂ 
 
1. În  anul 2012, Consiliul Local a aprobat din creditul intern contractat în  anul 2011,  

suma de 9.000,0 mii lei, care a fost utilizat după cum urmează: 
 867,0 mii lei , pentru continuarea lucrărilor privind modernizarea şi 

reabilitarea reţelei de energie termică în Municipiul Focşani - lucrări aferente 
reţelelor termice PT 49 , 12 şi achiziţia respectiv începerea lucrărilor privind 
modernizarea şi reabilitarea reţelei de energie termică aferente reţelelor 
termice PT 10 şi 18  ; 

 1.068,0 mii lei pentru continuarea lucrărilor privind refacerea şi 
modernizarea  infrastructurii străzilor în mun. Focşani,  executându-se lucrări 
pe următoarele străzi: 

 Bulevardul Unirii -Bucureşti – lucrări executate în valoare de 425.0 mii lei; 
 B-dul Independenţei - lucrări executate în  anul 2012 în valoare de 643,0 

mii lei; 
 Amenajarea intersecţiei de sens giratoriu B-dul Independenţei cu str. 

Mărăşeşti - s-au alocat 232,3 mii lei; 
 Refacere infrastructură strada Moldova  - s-au executat lucrări în valoare 

de 53,0 mii lei; 
2. În anul 2012, s-au achiziţionat documentaţiile tehnice pentru realizarea 
următoarelor obiective: 
 Reabilitare strada Brăilei din Municipiul Focşani; 
 Reţea de canalizare şi evacuare a apelor meteorice în  cartierul Laminor 

din Municipiul Focşani 
 Reţea de canalizare şi evacuare a a pelor meteorice în cartierul 

Mindreşti din Municipiul Focşani - pentru care s-a semnat contractul de 
execuţie urmând începerea lucrărilor. 

Pentru obiectivele de investiţii mai sus menţionate au fost alocate sume pentru  
taxele de avizare. 

  3.  Consiliul Local a aprobat realizarea următoarelor obiective de investiţii : 
 Refacere infrastructură sistematizare zona Sud bl.6 A şi bl.6 B,  b -dul 

Bucureşti, din Municipiul Focşani; 
 Refacere infrastructură sistematizare zona cpt. Stoenescu, din Municipiul 

Focşani. 
Pentru obiectivele de investiţii mai sus menţionate au fost alocate sume pentru  

taxele de avizare. 
4.  Pentru soluţionarea problemelor de creare/modernizare spaţii verzi (gradini 
publice, parcuri, mobilier urban) în  zona de Sud – Est a municipiului Focşani, în   
anul 2012 au început lucrările aferente contractelor de finanţare  di n cadrul Axei 
prioritare 1 c u fonduri structurale încheiate între Primăria Municipiului Focşani şi 
A.D.R Brăila pentru realizarea următoarelor obiective de invesţii: 
 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în  zona de acţiune 

sud-est a municipiului Focşani - valoare eligibilă proiect 41.965,0 mii lei -  
executat în  anul 2012 din cadrul acestui obiectiv din bugetul local 873.5 mii lei. 

 Modernizare şi reabilitare spaţii verzi în  zona de sud-est a municipiului 
Focşani - valoare eligibilă proiect 12.620,0 mii lei  executat în  anul 2012 din 
cadrul acestui obiectiv din bugetul local 1.205,8 mii lei. 
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        În anul 2012, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiţii : 
 “Alimentare cu apă, branşament şi contorizare Cinematograf Balada" din Mun. 

Focşani” 
 "Amenajare skate în  parcul Bălcescu" din Mun. Focşani 
 " Refacere infrastructură strada Brăilei" din Muncipiul Focşani, jud. Vrancea 
 "Reţea de canalizare şi evacuare a apelor meteorice în  cartierele" Laminorul şi 

Mândreşti" din mun. Focşani 
 "Reţele electrice exterioare" din cadrul obiectivului de investiţii "Recalificare 

urbană perimetru istoric Piaţa Unirii şi Gradina Publică " din Municipiul Focşani. 
 "Reabilitare pasaj Cinematograf Balada" din Mun. Focşani, jud. Vrancea 
 "Refacere infrastructură şi sistematizare zona strada Cpt. Stoenescu din Mun. 

Focşani,  jud Vrancea 
 "Refacere infrastructură străzi şi sistematizare zona Sud-ansamblul de locuinţe 

6A, 6B B-dul -Bucureşti din Mun. Focşani" judeţul Vrancea 
 "Lucrare de irigaţii în sistem automatizat spaţii verzi zona Sud" din municipiul 

Focşani,  jud. Vrancea 
 Schimbare destinaţie sală de clasă în grupuri sanitare, recompartimentări şi 

amenajări interioare şi racord canalizare, la clădirea Colegiului Naţional Al. I. 
Cuza,  anexa C, strada Cuza Vodă nr. 48" din Municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea 

 " Contorizare scări de bloc din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea: bl.3/sc.1 şi 
bl.5/sc,2  din str. Mare a Unirii, bl.4/sc.4- str. Pictor Grigorescu, bl.2, bl.4 din str. 
Războieni” 
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AMENAJĂRI 
 
1.  În  parcul Nicolae Bălcescu din Municipiul Focşani a fost realizat obiectivul de 

investiţii “ Amenajare Skate Parc “ alocându-se din bugetul local suma de 365.0 mii 
lei  - lucrare finalizată şi recepţionată. 

2. Deasemeni, a fost aprobat în Cosiliul Local indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii “ Lucrare de irigaţii în  sistem automatizat spaţii verzi zona 
Sud.” pentru care a fost alocată din bugetul local suma de 21,0 mii lei urmând ca 
lucrările să se execute în  anul 2013. 

3. Având în vedere solicitările locatarilor pentru realizarea şi racordarea la instalaţia 
de utilizare interioară gaze naturale pentru blocurile proprietatea Primăriei din strada 
Aleea Parc nr.9, 11 şi 13 din Municipul Focşani,  s-a alocat din bugetul local suma de 
12 mii lei  pentru faza de proiectare, urmând ca execuţia lucrărilor să fie realizată în  
anul 2013. 

4. Pentru alimentarea cu apă, branşament şi contorizare la Cinematograf Balada,  s-
a alocat din bugetul local suma de 55,0 mii lei. 

5. 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 din Municipiul Focşani”, s-a impus alocarea din bugetul local a sumei de 
442.5 mii lei, reprezentând  TVA –ului aferent lucrărilor executate de către SC VEGA 
93 SRL Galati, SC HIDROCONSTRUCŢIA SA Bucuresti şi SC LOUIS BERGER SAS . 
 

 
 

6. Pentru continuarea lucrărilor privind modernizarea punctelor termice în  Mun. 
Focşani s-a alocat din bugetul local suma de 100,0 mii lei. 

7. Pentru continuarea lucrărilor privind”  Modernizarea şi reabilitarea reţelelor 
de distribuţie a energiei termice din Mun. Focşani, aferente punctelor termice nr.  
12 ,49,10 şi 18 “s-au alocat de la bugetul de stat  pr in programul “Termoficare 2006-
2013 căldură şi confort” suma de 1.500,0 mii lei . 
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8. 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 alocat din bugetul local în anul 2012, fonduri în  sumă de 
19.575,0 mii lei. 

9. Având în vedere finalizarea lucrărilor la Cinematograf Balada unde 
funcţionează Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei din cadrul obiectivului de investiţii 
“Recalificare Urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Gradina Publică din Municipiul 
Focşani “, s-au alocat parţial din bugetul local fonduri,  după cum urmează: 

Mii lei 
•  Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei 152.0 

 Dotări    
 Mecanică scenă 77,0 
 Tapţierie scenă 53,0 

 Gigacalorimetru 4,0 
 Sistem de aclimatizare 18,0 

 
10. Pentru  achiziţionarea unor echipamente de către Poliţia Locală a 

Municipiului Focşani s-au alocat parţial din bugetul local fonduri, după cum urmează: 
Mii lei 

Dotări 
 

6.0 
Centrală telefonică 6,0 

 
ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 

 
• Primăria Municipiului Focşani- alocaţii bugetare 

Mii lei 
Sistem supraveghere video sediu 75 
Site Web 25 
Program de evidenţă a activelor fixe 70 
Tablete 55 
Sirene 67 
Audit energetic şi financiar post execuţie 
Cămin ptr persoane vârstnice 5.6 
Expertize tehnice 2.6 
SF Iluminat Piaţa Unirii 37 
Studii topo şi geo 24.4 
Documentaţie racordare interioară blocuri 
ANL 2 
PUG 55.5 
SF Canalizare PIDU 43.5 
Documentaţie proiectare contorizare scări 
de bloc 3 
SF Amenajare accese şi parcări str. Bucegi 30 
Documentaţie avizare lucrări intervenţii HG 
28/2008 Brăilei 40 

Total 535.6 
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• Direcţia de dezvoltare servicii publice Focşani 

                                              Mii lei 
SF Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir 
Nordic 15 
SF Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir 
Sudic 10 
Mobilier chioşc şahisti Gradina Publică 50 
Locuri de joacă pentru copii 47 
Locuri de fitness pentru adulţi 100 
Studii amenajări locuri de joacă pentru copii 
şi locuri de fitness pentru adulţi 3 
Documentaţie tehnico-economică RK Sere 
Mândreşti 20 
Pompă debit apă fântână arteziană 4 
Documentaţie tehnică sistem supraveghere 
video Gradina Publică şi Piaţa Unirii din 
Municipiul Focşani 12 
Documentaţie tehnica sistem supraveghere 
video Sere Mândreşti 5 
Sistem supraveghere video TV CI de 
exterior – Gradina Publică şi Piata Unirii 70 
Sistem supraveghere video TV CI de 
exterior – Sere Mândreşti 13 
Calculator 3 
Licenţe calculator 3 
Sanie cu ren şi Moş Crăciun 33.93 
Cizma 9.99 
Ursuleţ Berty 8.94 
Ursoaica Berta 12.62 
Urs Polar Bernard 10.78 
Cadou cutie de scrisori 7.77 
Conuri pentru stâlpi 26.76 
Globuri BETA 1 50.52 
Globuri BETA 2 33.12 
Perdea luminousă 1000 led 23.88 
Perdea 3*0.5 7.8 
Maşina degajat zapadă echipată cu lama şi 
împrăştietor antiderapant 475 
Buldoexcavator 310 
Minibuldoexcavator 173 
Freza degajat zăpada de pe trotuar şi alei 21 
Autoutilitară basculantă 3.5 to 100 

Total 1.758,12 
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În anul 2013,  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 Focşani 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 3,00 mp. sens în care au fost încheiate 6 

contracte de închiriere/convenţii publicitare; 
- concesionarea de terenuri - în suprafaţă de 178,18 mp. sens în care au fost 

încheiate 10 contracte de concesiune; 
- vanzare de terenuri - în suprafaţă de 285,49 mp./ 10 Contracte 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 63 dispoziţii privind soluţionarea notificarilor 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 
1166 sisteme publicitare; 

- verificare 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 f ost eliberate 159 
acorduri de publicitate; 

- verificarea şi actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public/privat 
al Municipiului Focşani; 

- s-a procedat la modificarea valorilor de inventar ale bunurilor ce aparţin domeniului  
public al municipiului Focşani (în număr de 5709 de bunuri) ca urmare a reevaluarii 
acestora conform prevederilor OMEF nr. 3471/2008, precum şi ca urmare  a 
finalizării obiectivelor de investiţii realizate. 

- inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Focşani însuşit de 
Consiliul Local, împreuna cu documentaţia ce a stat la baza întocmirii acestuia,  a 
fost înaintat către Guvern pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern în acest sens; 

- de asemenea s-a procedat la actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin 
domeniului public, conform datelor înaintate de serviciile de s pecialitate din 
primărie, precum şi în baza propunerilor formulate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Focşani, SC CUP SA Focşani, SC ENET SA Focşani, 
SC CUP Salubritate SRL Focşani, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. 

- În ceea ce priveşte spaţiile situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Gradina 
Publică” din Focşani s-au organizat un număr de 7 licitaţii, ocazie cu care au fost 
adjudecate un număr de 15 spaţii şi s-au încheiat un număr de 13 c ontracte. 
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Veniturile încasate de Primăria municipiului Focşani din închirierea acestora sunt în 
cuantum de 14160 euro/trimestru. 

 

 
 
- În urma aprobării listei spaţiilor, a preţurilor de pornire la licitaţie, precum şi a 

caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a spaţiilor proprietate 
privată a municipiului Focşani, cu destinaţia de c abinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfaşoară activităţi conexe actului medical, situate în incinta 
imobilului Policlinica nr. II, Focşani, str. Bucegi nr. 28, s-a procedat la organizarea 
unei licitaţii publice în data de 12.12.2012, ocazie cu care s-au adjudecat un număr 
de 8 spaţii medicale. Veniturile încasate de Primăria municipiului Focşani din 
vânzarea acestora sunt în cuantum de 100.894,00 euro. 

- s-a procedat la întocmirea documentaţiei în vederea rectificării carţilor funciare 
pentru un număr de 5 unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani. 

- de asemenea, s-a întocmit documentaţia necesară în vederea încredinţării în 
administrare/folosinţă gratuită de imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Focşani către Societatea Naţionala de 
Cruce Roşie – Filiala Vrancea, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, biserici şi 
instituţii publice din municipiul Focşani. 

- s-a întocmit documentaţia de preluare a unor terenuri care au fost inventariate în 
domeniul public al municipiului Focşani cu destinaţia de străzi. 

- pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat un număr de 2384 de dosare din care în 
anul 2012 sunt lichidate  un  număr de 1296; 

 
 
 
 
 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 42 

DEZVOLTARE URBANĂ 

În anul 2012 au fost aprobate în  Consiliul local un număr de 2 Planuri 
Urbanistice Zonale, asigurând o dezvoltare echilibrată şi durabilă a teritoriului. 
Zonele, destinaţia construcţiilor şi activităţile propuse sunt : 

• Reconfigurare limite proprietăţi, parcelare, schimbare destinaţie subzonă - 
strada  Calea Munteniei, T.83, P.435 

• Cartier rezidenţial şi dotări –Şoseaua Petreşti, T.30, P.153. 

S-a finalizat Raportul de mediu pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General 
al municipiului Focşani. O serie de avize şi acorduri au fost obţinute pentru P.U.G. 
Focşani, precum următoarele: C.U.P. R.A., C.U.P. SALUBRITATE S.A., Distrigaz S.A., 
Transgaz, Electrica S.A., Transelectrica, ENET R.A., Conpet R.A., Petrotrans R.A., 
Romtelecom S.A., Regia de transport, Direcţia Sanitar Veterinară Vrancea, D.S.P., 
A.N.I.F., M.A.I., S.R.I., C.N.A.D.N., Muzeul de istorie, Muzeu Ştiinţele Naturii. 
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Consiliul local a aprobat constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
C.T.A.T.U. 

În anul 2012 au fost emise următoarele: 
- un număr de 583 Autorizaţii de construire şi Autorizaţii de desfiinţare; 
- un număr de 1203 Certificate de urbanism pentru construire, desfiinţare, operaţiuni 
notariale, scoatere din circuitul agricol. 

S-a făcut activitate de Regularizare a taxei de autorizare, conform Legii nr.50 din 
29 iulie 1991, republicătă şi a Codului Fiscal. 

S-a făcut activitatea de arhivare a exemplarului nr. 2 din Certificatele de urbanism 
şi din Autorizaţiile de construire / desfiinţare în  arhiva serviciului, după eliberarea către 
Compartimentul C.I.C. a exemplarului nr. 1, precum şi arhivarea documentelor curente 
ce rezultă în  urma regularizării taxei de autorizare.  

S-a făcut activitatea de prelucrarea a datelor pentru Direcţia de Statistică, 
astfel : 
-raportări statistice lunare – 12 bucăţi;  
-raportări statistice trimestriale – 4 bucăţi. 

REFORMĂ în  serviciul urbanism. 
Creşterea COMPETENŢEI profesionale a angajaţilor. 

 
Acest obiectiv s-a realizat prin recrutarea prin concurs a unui arhitect în  funcţia 

de Arhitect şef, precum şi prin promovarea funcţionarilor publici pe criterii de 
performanţă şi moralitate. Totodată a continuat includerea angajaţilor Direcţiei tehnice 
în  programe de instruire şi perfecţionare profesională. 

CULTURĂ ŞI TINERET 

Arhitectul şef a iniţiat şi organizat un mic recital susţinut odată cu deschiderea 
expoziţiei florale “Simfonia Florilor”, în  Centrul Meşteşugăresc din Grădina Publică, 
recital al elevilor instrumentişti de la Liceul “Gheorghe Tăttărescu”. S-a îmbinat 
frumosul din domeniul horticulturii cu frumosul artei muzical. Manifestarea a întregit 
Zilele Municipiului Focşani din perioada 6 – 10 iulie 2012, moment  de aniversare a un 
secol şi jumătate  de la Unirea Focşaniului Munteni cu Moldoveni. 
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FOND LOCATIV 
 

În anul 2012 în cadrul  Serviciului investiţii, administrarea fondului locativ  au fost  
realizate următoarele activităţi: 
 
         I. În cadrul compartimentului  de administrare contracte de închiriere şi solicitări 
pentru obţinerea unor locuinţe cu chirie au fost desfăşurate ca acţiuni principale : 
 

1. Analizarea şi punctarea unui număr de 1793 dosare depuse de solicitanţi în 
vederea obţinerii unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 

2. Aprobarea prin H.C.L. nr.86/27.03.2012 a Listei de priorităţi pentru locuinţe ANL 
care a t otalizat un număr de 943 de solicitanţi admişi întrucât au îndeplinit 
criteriile legale; 

3. Analizarea şi punctarea unui număr de 567 dosare depuse de solicitanţi în 
vederea obţinerii unei locuinţe din fondul locativ de stat ; 

4. Aprobarea prin H.C.L. nr.115/24.04.2012 a Listei de priorităţi pentru locuinţe din 
fondul locativ de s tat care a t otalizat un număr de 133 de solicitanţi admişi 
întrucât  au îndeplinit criteriile legale; 

5. Preluarea şi repartizarea unui număr de 23 unităţi locative ANL din fondul  
construit devenite libere prin cererile de reziliere depuse de titularii de contracte 
primilor 23 de solicitanţi, care au îndeplinit condiţiile legale privind încheierea 
contractului de închiriere, din lista de priorităţi ANL aprobată pentru anul 2012 şi 
perfectarea contractelor de închiriere aferente; 

 

 
 

6. Au fost repartizate un număr de 11 unităţi locative din fondul locativ de s tat, 
solicitanţilor din Lista de priorităţi–Fond locativ ca urmare cererilor de încheiere a  
contractului de închiriere pentru locuinţele ocupate fără forme legale în blocul G2 
situat în Aleea Căminului nr.12  şi str. Revoluţiei nr.16, bl. C2; 
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7. Conform prevederilor Legii nr.152/1998 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cursul anului 2012  au fost reinnoite  718 de contracte  
pentru chiriaşii ANL din Strada Ulmului, Strada Bradului, Strada Democraţiei şi 
Aleea Parc;  

8. Emiterea trimestrială de somaţii şi notificări pentru debite restante chiriaşilor  
ANL, locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor din fodul locativ de stat; 

9. Întocmirea lunară a listelor de plata 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; 

10. Întocmirea lunară a balanţelor şi a situaţiei de încasări rate locuinţă, calcularea 
penalităţilor pentru zilele de întârziere şi operarea chitanţelor aferente în 
programul de specialitate ; 

11. Arhivarea unui număr de 363 dosare privind contractele de vanzare -cumparare 
preluate de la SC CUP SA, prin opisare şi numerotare. 

 
12. La solicitarea chiriaşilor din fondul locativ vechi au fost perfectate 17 acte de 

vânzare -cumpărare a locuinţelor deţinute cu chirie, din care 2 cu plata integrală 
şi 15 prin contracte de creditare ; 

13. Soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor primite la compartimentul de specialitate. 
 
II. În cadrul compartimentului de consiliere asociaţii de proprietari, principalele 
acţiuni desfăşurate au fost următoarele : 
 
1. Analizarea şi soluţionarea sesizărilor primite de la asociaţiile de proprietari 

precum şi a membrilor din cadrul asociaţiilor; 
2. Acordarea de consultanţa şi sprijin metodologic asociaţiilor de proprietari pentru 

înfiinţare, organizare şi funcţionare conform noilor prevederi legislative; 
3. Consilierea asociaţiilor de proprietari în relaţiile cu furnizorii de utilităţi. 

 
 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

Activitatea desfăşurata  în  anul 2012: 
 -  În  data de 31.03.2012 a fost desfăşurată acţiunea de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE). În  etapa premergătoare  populaţia  a fost 
informată prin mas media. Au fost colectate 0,6 t DEEE-uri.  
 - În  perioada 2-6 aprilie 2012 au fost desfăşurate acţiuni de ecologizare în  
municipiul Focşani în cadrul „Săptămânii Curăţeniei”. Alături de salariaţii Primăriei 
Municipiului Focşani au fost implicate în această activitate unităţi de învăţământ,  unităţi 
subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani şi instituţii subordonate Consiliului 
Judeţean Vrancea. S-a acţionat în Crângul Petreşti, zonele din jurul intrărilor în  
municipiul Focşani şi în  parcurile din oraş. 

- În data de 26.05.2012 a av ut loc o acţiune de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE) de l a populatia municipiului Focşani în 
parteneriat cu organizaţia ROREC. Au fost colectate 2,87 t  DEEE-uri. 
 - În data de 20.06.2012 s-a încheiat protocol de c olaborare între Primăria  
municipiului Focşani, Asociaţia Româna pentru Reciclare – RoRec şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vrancea pentru a colabora în  cadrul Proiectului  „Patrula de reciclare”. 
Acest proiect presupune promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din 
echipamentele electrice şi electronice (DEEE), educarea, informarea şi conştientizarea 
populatiei în domeniul colectării selective a DEEE-urilor. 
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           - În perioada 16-22 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 29.09.2012 a fost desfăşurată acţiunea de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), în cadrul campaniei „Marea Debarasare”. 
Populaţia a depozitat deşeurile electrice şi electronice în faţa blocului sau a casei şi 
Primăria municipiului Focşani, prin 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. Au fost colectate 0,6 t DEEE-uri. 

- În data de 10.11.2012 a av ut loc o acţiune de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE) de la populaţia municipiului Focşani în 
parteneriat cu organizaţia ROREC. Au fost colectate 3,73 t DEEE-uri. 
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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 
Romania, în perioada 2007 – 2013. 

Fondurile alocate sectorului de mediu pentru perioada 2007-2013 provin din :  
 
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 (Vranceaqua ), a Operatorului 

Regional ( SC CUP SA Focsani) şi a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor intre 
Asociatie si Operator sunt strâns legate de respectarea angajamentelor de mediu 
asumate de România  prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

În anul 2012 au continuat lucrările de reabilitare și modernizare pe următoarele 
zone: 
           
                 
1.            “Reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apă si canalizare in 

Municipiul Focșani,      județul Vrancea – LOT 1 
 
a).Valoarea contractului: 13.977.952,94  lei; 
 
b). Contractor: Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SC PROBIT S.R.L 
București; 
 
c). Data Ordinului de Începere: 26.07.2011 
 
d). Stadiul implementării:  
 
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 460 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 533 m reţea canalizare şi 518 m reţea apă pe str. Liliacului;  
6. S-au executat 294 m reţea canalizare si 323 m reţea apă pe str. Cărpiniş; 
7. S-au executat 1 108 m reţea canalizare şi 1.136 m reţea apă pe str. Bălţi; 
8. S-au executat106 m reţea canalizare pe str. Toporaşi; 
9. S-au executat 506 m reţea canalizare şi 532 m reţea apă pe str. Luceafărului; 
10. S-au executat 687 m reţea canalizare şi 181 m reşea apă pe str. Nuferilor; 
11. S-au executat 164 m reţea canalizare pe str. Berzei; 
12. S-au executat 394 m reţea apă şi 364 m reţea canalizare pe str. Dâmboviţa; 
13. S-au executat 278 m reţea canalizare şi 241 m reţea apă pe str. Dumbrava; 
14. S-au executat 1.357 m reţea canalizare si 1230 m reţea apă pe str. Izvor; 
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15. S-au executat 115 m reţea apă si 127 m reţea canalizare pe str. Sălcioarei; 
16. S-au executat 4.032 m conducta refulare apă uzata SPAU – Mândreşti; 
17. S-au executat 214 m reţea canalizare pe str. Faget; 
18. S-au executat 435 m reţea canalizare pe str. Mieilor. 
19. S-au executat 826 m reţea apă pe str. Abatorului; 
20. S-au executat 1363 m reabilitare descarcare la emisar a SE Focsani  
21. S-au executat 1.953 m reţea apă pe str. Galati 
22. S-au executat 134 m reţea canalizare pe str.Fundatura  Faget; 
23. S-au executat 1.368 m reţea apă pe str. Brailei (Dn 225) 
24. S-au executat 386 m reţea apă pe str. Brailei (Dn 500) 
 
e). Situaţia plăţilor: 
i) 1.397.795,29 lei, reprezentând avans plătit in data de 05.08.2011; 
ii) 706.347,31 lei, reprezentând plata interimară 1 in data de 29.12.2011; 
iii) 728.983,6 lei, reprezentând plata interimară 2 in data de 28.05.2012; 
iv) 755846.44 lei, reprezentând plata interimară 3 in data de 24.10.2012; 
v) 1.346.248,42 lei, reprezentand plata interimară 4 in data de 27.11.2012; 
vi) 1.716.832,20 lei, reprezentand plata interimară 5 in data de 11.01.2013; 
 

 
 
2. “Reabilitarea si extinderea reţelei de alimentare cu apă si canalizare in 
Municipiul Focşani, judeţul Vrancea – LOT 2 si LOT 3 
 
a).Valoarea contractului: 27.148.248,36 lei; 
 
b). Contractor: S.C VEGA ‘93 SRL Galați; 
 
c). Data Ordinului de Începere: 26.07.2011 
 
d). Stadiul implementării:  
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1. S-au executat 418 m reţea apă pe b-ul. Unirii; 
2. S-au executat 1.665 m reţea apă si 30 m reţea canalizare 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 canalizare pe str. Scarlat 
Târnăvitu;  
5. S-au executat 2.129 m reţea apă si 472 m reţea canalizarepe 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 794 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 172 m reţea canalizare pe str. Culturii; 
13. S-au executat 261 m reţea apă pe str. Dionysos; 
14. S-au executat 310 m reţea canalizare pe str. Grădinari; 
15. S-au executat 327 m reţea canalizare pe str. Virtuţii; 
16. S-au executat 770 m reţea apă pe str. Longinescu; 
17. S-au executat 139 m reţea canalizare pe str. Mare a Unirii; 
18. S-au executat 150 m reţea canalizare pe str. Doru Varvarici; 
19. S-au executat 342 m reţea canalizare pe str. Staiesti; 
20. S-au executat 358 m reţea canalizare pe str. Zabala; 
21. S-au executat 222 m reţea canalizare pe str. Gloriei; 
22. S-au executat 227 m reţea apă si 120 reţea canalizare pe str. Fraternitatii. 
23. S-au executat 79 m reţea canalizare pe str. Fulger; 
24. S-au executat 1.137 m reţea apă si 1.112 m reţea canalizare pe str. Militari; 
25. S-au executat 335 m reţea canalizare pe Fd Magura 1; 
26. S-au executat 84 m reţea canalizare pe Fd Magura 2 
27. S-au executat 965 m reţea canalizare si 936 m reţea apă pe str. U Principatelor; 
28. S-au executat 454 m reţea canalizare pe str. Bicaz; 
29. S-au executat 390 m reţea canalizare pe str. Emanuel Petrut; 
30. S-au executat 187 m reţea canalizare pe Fd. Sihleanu; 
31. S-au executat 146m reţea apă pe str. Legumelor; 
32. S-au executat 277 m reţea apă pe str. P-ta Victoriei; 
33. S-au executat 199 m reţea canalizare pe str. Arges; 
34. S-au executat 300 m reţea canalizare pe str. Soveja; 
35. S-au executat 364 m reţea canalizare pe str. M. Viteazu; 
36. S-au executat 48 m reţea canalizare pe str. Col. Vasilescu; 
37. S-au executat 2.428 m reabilitare canal Sturdza; 
38. S-au executat 320 m reţea apă str. Plantelor; 
39. S-au executat 137 m reţea apă str. C. Voda; 
40. S-au executat 393 m reţea apă str. Emanoil Petrut; 
41. S-au executat 558 m reţea canalizare str. Birsei; 
42. S-au executat 337 m reţea apă str. Capitan Stoenescu; 
43. S-au executat 805 m reţea apă si 750 m reţea canalizare str. 1 Decembrie; 
44. S-au executat 800 m reţea apă str. Comisia Centrala; 
45. S-au executat 676 m reţea apă str. Lupeni; 
46. S-au executat 175 m reţea apă str. Zorilor; 
47. S-au executat 225 m reţea canalizare si 247 m reţea apă str. Aleea Sudului; 
48. S-au executat 387 m reţea canalizare si 330 m reţea apă str. Cornel Coman; 
49. S-au executat 394 m reţea canalizare si 419 m reţea apă str. Laminor; 
50. S-au executat 1.283 m reţea canalizare Sturdza; 
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51. S-au executat 1074 m reţea apă str. Cotesti; 
52. S-au executat 1148 m reţea apă si 894 m reţea canalizare str. Anghel Saligny; 
53. S-au executat 917 m reţea apă Bd. Bucuresti; 
54. S-au executat 164 m reţea canalizare Aleea Stadionului; 
55. S-au executat 217 m reţea canalizare Fd Milcov; 
56. S-au executat 280 m reţea apă si 326 m reţea canalizare str. Vlad Tepeş; 
57. S-au executat 77 m reţea canalizare Fd Gh. Asachi. 
58. S-au executat 441 m reţea canalizare str. Pictor Grigorescu 
59. S-au executat 265 m reţea canalizare str Ulmului; 
60. S-au executat 1116 m reţea apă str.Vîlcele; 
61. S-au executat 72 m reţea canalizare str. Rarau; 
62. S-au executat 223 m reţea canalizare si 290 m reţea apă pe str.Cuza Vodă; 
63. S-au executat 263 m reţea canalizare str.Maior Pastia; 
 
e). Situaţia plăţilor: 
i) 2.714.824,83 lei, reprezentând avans plătit in data de 10.08.2011; 
ii) 1.689.831,15 lei, reprezentând plata interimară 1 in data de 31.05.2012 
iii) 2.366.164,35 lei, reprezentând plata interimară 2 in data de 16.08.2012 
iv) 4.010.084,14 lei, reprezentând plata interimară 3 in data de 09.10.2012; 
v) 2.182.719,09 lei, reprezentand plata interimară 4 in data de 28.11.2012; 
vi) 1.703.368,84 lei, reprezentand plata interimară 5 in data de 12.12.2012; 
vii) 1.675.438,19 lei, reprezentand plata interimară 6 in data de 31.01.2013; 
viii) 10.696,32 lei, reprezentand plata interimară 6 in data de 4.2013; 
 
 
3. “Reabilitarea si extinderea reţelei de alimentare cu apă si canalizare in 
Municipiul Focşani, judeţul Vrancea – LOT 4 
 
a).Valoarea contractului: 14.090.291,61 Lei; 
 
b). Contractor: Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SC PROBIT S.R.L 
București; 
 
c). Data Ordinului de Începere: 19.10.2011 
 
d). Stadiul implementării:  
1. S-au executat 2.351 m reţea canalizare, 1.260 m reţea serviciu apă (Dn 110), 1196 m 
reţea distributie   
    apă (Dn 315) si 1216 m reabilitare reţea apă (Dn 500mm) pe  str. Calea Munteniei; 
2. S-au executat 2.337 m reţea apă pe str. Calea Moldovei. 
3. S-au executat 5274 m reţea aductiune Suraia 
 
e). Situaţia plăţilor: 
i) 1.409.029,16 lei, reprezentând avans plătit in data de 27.10.2011; 
ii) 1.706.581,33 lei, reprezentând plata interimară 1 in data de 10.08.2012; 
iii) 852.336,51 lei, reprezentând plata interimară 2 in data de 14.09.2012; 
iv) 1.352.857,65 lei, reprezentând plata interimară 3 in data de 12.11.2012; 
v) 1.007.063,43 lei, reprezentând plata interimară 4 in data de 6.12.2012; 
vi) 839.192,28 lei, reprezentând plata interimară 5 in data de 15.01.2013. 
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Proiecte finalizate, în curs de derulare şi aprobare  
cu finanţare proprie 

 
 

1. Sucursala Apă Canal Focşani. 
 

• Reabilitare reţele secundare alimentare cu apă din zona Sud: SH13, SH25, 
SH42, SH9 ,SH20 

• Reabilitare reţea alimentare cu apă str. Viilor, GH. Doja , Păun Pincio, Borzeşti şi 
Argeş  

• Reabilitare evacuare ape epurate din Staţia de Epurare către emisar   
• Reabilitare reţele secundare alimentare cu apă din zona Centru:SH19, 

SH10,SH18,SH12,SH8 
• Înlocuire racord puţuri front captare la reţeaua de aducţiune de la  1 - 37 
• Înlocuire reţea apă rece blocurile din zona Gară: SH 28, SH45, SH48 

 
Sucursala Apă Canal Focşani. Investiţii executate din surse proprii 

 
• Înlocuirea a 1600 ml conducte stradale vechi cu conducte din materiale noi fiabile  

PEHD 
•  Înlocuirea a 3000 ml conducte apă rece din canale termice la SH 13, SH 25, SH 

42, SH 9, SH 20, SH 19, SH 10, SH 18, SH 12, SH 8, SH 28, SH 45, SH 48 
• Înlocuirea branşamentelor vechi de plumb la 150 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 
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• Întocmirea şi gestionarea contractelor de prestări servicii; 
• Avizarea documentaţiilor tehnice propuse pentru executarea de branşamente, reţele 

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

 
Promovarea capitalului uman în cadrul CUP SA Focsani 

 
 

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (SC CUP SA), implementează, în 
perioada 01.08.2011 - 31.07.2013, pe o perioadă de 24 luni, deci şi pe tot parcursul 
anului 2012,  î n parteneriat cu Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de 
Comerţ si Industrie, Filiala Vrancea (SRA), Proiectul „INVAŢAREA ACTIVĂ - ESENŢA 
CUNOAŞTERII!”- ID 80032. 

Buget proiect: 1.861.832,00 lei, finanţare nerambursabilă: 95%, contribuţie 
proprie SC CUP SA si SRA Vrancea: 5%. 

Grup ţintă: 98 angajaţi 
Obiectiv general: Creşterea gradului de ocupabilitate  a r esursei  um ane şi 

dezvoltarea capăbilităţii profesionale a p ersoanelor angajate pe piaţa muncii, prin 
facilitarea accesibilităţii şi participării acestora la programe de calificare/recalificare 
competitive , î ntr-un context economic bazat pe c unoaştere , încurajând  învăţarea  
activă pe tot parcursul vieţii, contribuind astfel la sporirea eficienţei economice, în 
stransă concordanţă cu politicile si strategiile naţionale şi europene în domeniu. 

 
Rezultate principale  estimate:   
      - 2 Comunicate de Presă; 
      - 1 lot echipamente de instruire ; 
      - 3 autorizaţii pentru furnizarea unor programe de calificare; 
      - 28 angajaţi calificaţi  în  meseria "instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de 

gaze"; 
                  - 28 angajaţi calificaţi în meseria "Agent Comercial"; 
                  - 28 angajaţi calificaţi  î n meseria "Operator introducere, validare şi 
prelucrare date"; 
       - 14 angajaţi calificaţi în meseria "Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului"; 
                  - 1 Workshop cu tema:"Invăţarea continuă, pe tot parcursul vieţii - cheia 
succesului".  
        Până la finele anului 2012, au fost calificaţi 56 angajaţi, 28 în meseria „instalator 
instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” şi „Agent Comercial”. 
 
 

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

Scopul principal în realizarea  proiecte investiţionale derulate în anul 2012 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 
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- 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  

 
SALUBRITATEA 

 
S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. cu sediul în  Focşani, str.Horea, Cloşca şi 

Crişan, nr.5, jud. Vrancea, este în registrată 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 r aza 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; 
-  în chirieri auto şi utilaje;  
-  coserit; 
-  în treţinere şi reparaţii parc auto propriu;  

          -  reciclarea deşeurilor menajere. 
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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 societăţii se desfăşoară în baza a 8182 de contracte încheiate între 
societatea noastră şi beneficiarii serviciilor de salubritate, clasificaţi pe următoarea 
structură : 
- 703 de contracte cu ASOCIAŢIILE  DE PROPRIETARI ( 44252 de persoane);  
- 4939 de contracte cu  ABONAŢII  DE LA CASE (6968 de persoane ) ;  
- 1161 de contracte cu ABONAŢII DE LA CASE de pe raza comunei Cîmpineanca; 
- 2540 de contracte cu agenţi economici si instituţii publice . 
Ca urmare a activităţii prestate s-au colectat 120942 m.c. gunoi menajer de pe raza 
municipiului Focşani si a comunei Cîmpineanca, jud. Vrancea.  

În anul 2012 S.C. CUP  SALUBRITATE S.R.L  a avut un numar mediu de 210 
salariaţi angajaţi cu contracte individuale de muncă. 
 

I. VENITURI ŞI CHELTUIELI  
 

Situaţia veniturilor si cheltuielilor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii 
societaţii  se prezintă astfel : 
 
Veniturile totale obţinute in anul 2012 sunt de 10.926.074, 91 lei; 
Cheltuielile totale din anul 2012 sunt de 9.926.641,11 lei; 
Cifra de afaceri a anului 2012 este de 10.044.829,88  lei 

 
II. CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 

 
În cursul anului 2012 conducerea executivă a fost asigurată de d-nul Profiroiu 

Viorel, in calitate de administrator/director, de d-nul Eduart Ostahi, în calitate de şef 
producţie si d-na Cristina Vasilescu, in calitate de contabil şef. 
 

III. SITUAŢIA CREANŢELOR  
 
La data de 31.12.2012 creanţele înregistrate, la clienţii debitori diverşi, în 

contabilitatea  societaţii sunt  de 2.246.087,76 lei, din care : 
- agenţi economici = 522.619,29 lei 
- instituţii bugetare si Primărie ( instituţie bugetară )= 18.783,64 lei; 
- clienţi (asociaţii de proprietari, case, apartamente facturare individuală, 

apartamente facturare individuală Primărie)= 1.704.684,83 lei 
 

IV. SITUAŢIA  DATORIILOR SOCIETĂŢII  
 

 La data de 31.12.2012 societatea a înregistrat  un volum de datorii in sumă de 
3.422.755 lei din care : 

- datorii furnizori = 2.444.735,40 lei 
- datorii curente alţi creditori  si datorii privind asigurările sociale 736.891,99 lei 
- datorii pe termen lung provenite de leasing = 241.127,61 lei 

 
V. SITUAŢIA FINANCIARĂ CONTABILĂ 
 

În anul 2012 S.C. Cup  SALUBRITATE S.R.L.  a realizat venituri totale în sumă 
de 10.926.074,91 lei si a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 9.926.641,11 lei, 
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rezultând un profit brut de 999.433,8  lei. Impozitul pe pr ofit  î nregistrat la data de 
20.02.2012 pe anul 2012 este de 202.547 lei , situaţia fiscală a anului 2012 nefiind 
încheiată. Din activitatea de exploatare s-a obţinut un profit net de 836.785,64 lei, iar din 
activitatea financiară a rezultat o pierdere de 40.198,84 lei, rezultând un profit net de 
796.586 lei, la o producţie neîncasată de 2.246.087,76 lei. 

Faţă de anul precedent veniturile au avut o evoluţie ascendentă  iar cheltuielile 
au avut o evoluţie descendentă. 

 
VI. INVESTIŢII  EFECTUATE ÎN ANUL 2012 
 

1. AUTOSPECIALĂ MAN VN 06 CLL 99787.6 lei 
2 SERVER IBM X 3300 10971.78 lei 
3. SOFT SERVER 2844.35 lei 
4. CLĂDIRE ARHIVĂ 17133.95 lei 
5. TOCATOR VEGETALE 43839.74 lei 
6. PRESA ORIZONTALA 74892.78 lei 
7. CENTRALA TERMICĂ ATELIER REPARAŢII AUTO 2818.18 lei 
8. EUROCONTAINERE SELECTIVE 17018.42 lei 
9. IMPRIMANTA SERVICIU COMERCIAL 3508.07 lei 
10.  MODERNIZARE  BIROURI  CLĂDIRE ADMINISTRATIVA 148378.7 lei 
11. MODERNIZARE  PLACĂ VIBRATOARE PTK15/45 B 1766.13 lei 
12.  REFACERE CURTE SEDIU 14756.83 lei 
13. ASFALTARE  DRUM ACCES RAMPĂ TRANSFER 55684.29 lei 
14. MODERNIZARE VALOARE CIUR  ROTATIV STAŢIE 

SORTARE 
2173 lei 

 TOTAL 495573.8 lei 
 

VII. ACTIVITATEA  JURIDICĂ 
 
Oficiul juridic a asigurat asistenţa juridică pentru societate in faţa  or ganelor  

jurisdicţionale; a adus la cunoştiinţa conducerii obligaţiile ce ii revin; a v izat pentru 
legalitate deciziile emise de conducerea societăţii; a avizat toate documentele cu 
caracter de norme si regulamente care reglementează activitatea societaţii; a participat 
la negocierea contractului colectiv de muncă; a participat la elaborarea Regulamenului 
Intern aducând la cunoştinţa conducerii societaţii dispoziţiile legale care trebuie 
respectate; a participat la negocierea contractelor in care societatea urmează sa devina 
parte şi a elaborat proiecte de astfel de contracte;  a urmărit respectarea legalităţii în 
cazul încheierii, modificării si desfacerii contractelor individuale de muncă; a decis 
asupra modului de îndeplinire a s arcinilor trasate, in sensul obţinerii eficienţei si 
eficatitaţii maxime, fară afectarea disciplinei tehnologice si a reglementarilor in vigoare. 

Oficiul juridic in vederea recuperării debitelor restante a urmat procedura 
concilierii directe/medierea, înainte de introducerea cererii de chemare in judecată, 
prevăzută de Codul de procedură civilă ; în instanţă  pentru recuperarea debitelor 
restante se derulează un numar de 859 de dosare . 
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ASIGURAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 
 

Pe parcursul anului 2012, conform planurilor de revizii şi reparaţii ale 
echipamentelor producătoare de energie termică cât şi ale reţelelor termice, primare şi 
secundare, de transport agent termic au fost planificate şi executate o serie de lucrări. 

Valoarea lucrărilor planificate şi aprobate, pentru execuţie, până la data de 
31.12.2012, este de 130.783 lei, din care s-au realizat lucrări în valoare de 103.814 lei, 
reprezentând un procent realizat de 79,38%. 

Referitor la activitatea de mentenanţă, ce cuprinde lucrări de întreţinere curentă, 
reparaţii accidentale, revizii tehnice,  executate pe echipamentele de producere a 
energiei termice, cum ar fi cazane de abur şi apă fierbinte, turbine de abur, 
schimbătoare de căldură, reţelele primare de transport agent termic, electropompe de 
circulaţie,etc., s-au executat lucrări în valoare de 557.508 lei din care 233.058 lei pentru 
reţelele primare de transport agent termic şi 324.450 lei pentru celelalte echipamente 
specificate mai sus- aceste lucrări au fost executate în regie proprie; 

Informăm că 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,etc.) 
au fost amânate din lipsă de lichidităţi, dar au fost verificate pentru a funcţiona eficient şi 
în siguranţă, pe parcursul anului 2012, emiţându-se în acest sens documentaţie de 
garantare a acestora. 
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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 2612,3 ml ţeavă de 
diametre diferite, în valoare de 397.149,71 lei. 
 

1. Obiective de investiţii 
Pe parcursul anului 2012, au continuat proiectele 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”, demarând 
lucrările la sursă. 

În cadrul programului ”Termoficare căldură şi confort”, derulat prin aportul 
Primăriei Municipiului Focşani, în anul 2012 au fost scoase la licitaţie şi începută 
execuţia pentru două obiective de investiţii, respectiv: 

- reabilitare reţele secundare aferente PT 10; 
- reabilitare reţele secundare aferente PT 18 . 
S-a finalizat obiectivul de investiţii PT12 şi PT49. 

 Deoarece societatea nu a dispus de fonduri proprii nu s -au planificat lucrări de 
investiţii-coroborat cu investiţia menţionată anterior (”Reabilitarea sistemului de 
termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul 
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”). 
 

2. Producţie energie electrică şi termică 
 
 

Luna 

Producţia 
planificată de 

energie 
electrică 

pentru 2012 
-MWh- 

Producţia 
realizată de 

energie 
electrică pentru 

2012 
-MWh- 

Producţia 
planificată de 

energie 
termică 

pentru 2012 
-Gcal- 

Producţia 
realizată de 

energie 
termică 

pentru 2012 
-Gcal- 

Ianuarie 4.900 5.006 36.788 29.242 
Februarie 4.450 4.847 32.009 35.228 
Martie 3.380 3.618 26.975 23.306 
Aprilie 1.600 873 13.572 6.167 
Mai 520 726 2.981 4.157 
Iunie 500 547 2.866 3.101 
Iulie 520 112 2.981 861 
August 520 488 2.981 3.616 
Septembrie 510 400 2.923 3.081 
Octombrie 1.400 593 9.975 4.787 
Noiembrie 4.000 2.078 28.429 17.292 
Decembrie 4.850 4.586 36.302 29.488 
Total 2012 27.150 23.874 198.782 160.326 
 

În anul 2012 nu s-a realizat o producţie mai mare decât cea planificată deoarece 
au continuat debranşările(scădere prod.cu 11,36%), iar din 26 iunie -24 iulie 2012 nu 
am mai funcţionat deoarece ne-a fost sistată furnizarea gazelor naturale şi nu am avut 
nici stoc de păcură pentru a putea funcţiona. 

Pentru anul 2012 din producţia realizată de energie termică de 160.326 Gcal/h, 
s-a facturat pentru populaţie 82.373 Gcal/h, iar pentru agenţii economici 17.908 Gcal/h. 

Începând cu data de 26 iunie 2012 S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a 
sistat furnizarea gazelor naturale din cauza imposibilităţii de plată a facturilor restante şi 
a penalităţilor, în aceste condiţii S.C. ENET S.A. Focşani nu a mai funcţionat până pe 
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24 iulie 2012, neavând nici posibilitatea achiziţionării de păcură, având şi la S.C. 
Rompetrol Rafinare S.A. o datorie foarte mare din 2011. 

În aceste condiţii şi producţia de energie electrică a fost mai mică decât cea 
planificată.  

În concluzie cu multe eforturi producţia planificată pentru anul 2012 s-a realizat în 
proporţie de 87,93% pentru energie electrică şi 80,65% pentru energia termică. 

 
3.Date financiare. 
La 31.12.2012 S.C. Enet S.A înregistrează o cifră de afacere de 36.650.470 lei şi 

o pierdere de 17.850.511 lei. 
 Principala cauză a înregistrării pierderilor este neacoperirea prin preţul avizat de 
ANRE şi ANRSC a costului energiei termice şi energiei electrice livrate, pentru că astfel, 
încă din start societatea nu are o bază reală pentru acoperirea costurilor şi eventual, 
realizarea unui profit minim.Nici în anul 2012, preţurile solicitate autorităţilor naţionale 
nu au fost acceptate şi astfel nu s-au luat în considerare pierderile tehnologice, în 
special cele din distribuţie, dar şi din transport, preţurile estimate pentru principalele 
materii prime, alte grupe de cheltuieli. 
             Pierderile sunt provocate şi de faptul că se înregistrează debite neîncasate 
importante, în special de la asociaţiile în facturare comună, care implică lipsa 
lichidităţilor pentru plăţi şi deci acumularea de penalităţi. 
            Din totalul pierderii înregistrate de E NET în 2012, 30% adică 6.202.364 lei 
provine din penalităţi, după cum urmează: 
          -cheltuieli cu penalităţile datorate de SC Enet SA către ANAF , aferente fondului 
de risc în suma de 4.037.283 lei (pentru creditele contractate cu garanţie 
guvernamentală aferente plăţii combustibililor în anii 2003-2005) 
          -neachitarea sumelor datorate pentru fondurile referitoare la salarii a dus , de 
asemenea, la înregistrarea pe c osturi în anul 2012 a s umei de 822.330 lei , 
reprezentând alte penalităţi de întârziere 
          -lipsa de lichidităţi a dus la plata cu întârziere a facturilor de gaz , astfel în 2012 
penalităţile calculate de furnizor şi înregistrate  de societate pe costuri au fost în valoare 
de 802.618 lei, iar pentru alţi furnizori 540.133 lei , din care S.C. CUP. SA  487.048 lei 
.Deşi Consiliul Local şi-a onorat, în 2012,toate obligaţiile privind plata subvenţiei , 
societatea încasează foarte greu debitele de la populaţie şi societăţi.  
            O altă cauză importantă o reprezintă scăderea continuă a cantităţilor de energie 
termică  livrate şi a numărului consumatorilor, prin debranşările apartamentelor, în 
special la apa caldă de consum, dar şi de la încălzire, pentru montarea de centrale 
termice proprii, pe gaze naturale.Motivaţia debranşărilor de la apa caldă este lipsa 
recirculării, care implică facturi mai mari pentru apa rece, suplimentar celor de energie 
termică.  
             Pierderile se mai datorează necorelărilor legislative privind termenele de plată, 
lipsei de resurse a populaţiei pentru achitarea facturilor care au devenit foarte mari pe 
timpul sezonului rece comparativ cu veniturile, în condiţiile crizei economice, toate 
ducând la o insuficienţă a lichidităţilor pronunţată. 
          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”.  
2.Stabilirea schemelor optime de funcţionare şi exploatare a centralei electrice de 
termoficare, realocarea personalului în funcţie de noile necesităţi . 
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3.Indeplinirea 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.  

 
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 in 2012 : 5.228.728 călători 
  din care : 
   - la bilet :  2.953.427călători 
   - la abonament :  2.364.958 călători 
- km parcurşi  : 1.469.253 
- număr de trasee : 9 trasee 
- parc auto la sfarşitul anului : 31 autovehicule 
  din care : 
   - autobuze :   23 bucati 
   - microbuze : 8 bucati 
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  În anul 2012 s-au achiziţionat 2 au tobuze noi de medie capacitate marca 
ROBUS 3237 si 2 autobuze rulate de mare capacitate marca VANHOOL A320 
în valoare totală de 352.961 lei fara TVA. 
 
B. Activităţi conexe activităţii de transport 
 
- Activitatea de service, inspecţie tehnică, verificări tahografe, împreuna cu  
cea de vânzări 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 2012. 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE 
 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, are conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare aprobat prin HCL nr 102/26.06.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca obiect de activitate în principal următoarele: 
• producerea materialului dendrofloricol şi floricol ; 
• întreţinerea şi modernizarea parcurilor şi spaţiilor verzi ; 
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• întreţinerea spaţiilor verzi la unităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Focşani; 

• măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; 
 

 
 

• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

• dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea; 
• colectarea cadavrelor animalelor de pe do meniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj; 
• administrarea cimitirelor; 
• exploatarea parcului propriu de mijloace de transport ; 
• construcţii, întreţinere şi reparaţii curente fond locativ, obiecte şi dotări din 

inventarul urban ; 
• construcţii, întreţinere şi reparaţii curente pentru instituţiile subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Focşani; 
• reparaţii străzi  şi marcaje rutiere; 
• administrarea parcărilor din Municipiul Focşani; 
• întreţinere şi reparaţii iluminat public, semaforizare şi circulaţie rutieră ; 
• activităţi privind animale fără stăpân şi protecţia mediului; 
• activităţi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a v ehiculelor care sunt 

oprite sau staţionate neregulamentar, chiar dacă nu blochează circulaţia rutieră; 
• asigurarea pazei la obiectivele unităţii; 
• alte activităţi la solicitarea Primarului Municipiului Focşani  

 
Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani conform Statului de funcţii 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Focşani, în funcţie de volumul, complexitatea, 
importanţa şi specificul activităţii are în componenţa sa, următoarele structuri 
functionale: 
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1. Serviciul financiar –contabil  
1.1 Biroul financiar –contabil 
1.2  Compartiment achiziţii –programe –investiţii 
1.3 Compartiment administrativ- aprovizionare – desfacere 
2. Birou personal –juridic-securitate şi sănătate în munca şi PSI 
3. Birou control edilitar 
4. Serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân 
5. Serviciul spaţii verzi  
5.1 Birou întreţinere spaţii verzi – parcuri –grădini publice 
5.2 Producerea materialului dendrofloricol (seră, pepinieră) 
5.3 Birou administrare cimitire şi prestări funerare 
6. Birou întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban 
7. Serviciul mecanizare –ridicari auto 
7.1. Birou mecanizare 
7.2. Compartiment ridicări –auto  
8.    Serviciul întreţinere şi reparaţii 
8.1. Birou întreţinere iluminat public, semaforizare şi circulaţie rutieră 
8.2. Birou reparaţii străzi şi marcaje rutiere 
8.3. Birou administrare parcări 
9. Serviciul pază – obiective 
10.Serviciul salubritate stradală 
Aceste structuri funcţionale colaborează permanent, în vederea îndeplinirii în 

timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce le revin din legi, hotărâri, ordine, 
dispoziţii şi alte prevederi legale în vigoare precum şi a sarcinilor ce le sunt 
încredinţate de şefii ierarhici superiori.  

În organigrama Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani figurează un 
număr total de 315 posturi, din care ocupate la data de 31.12.2012 un număr de 284 
posturi. Din numărul de posturi ocupate 20% reprezintă personalul din serviciile 
/birourile/compartimentele funcţionale – TESA şi personalul de conducere şi 80% 
reprezintă personalul de execuţie.  

 
 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABIL 
  

Resursele financiare ale Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani sunt 
asigurate prin finanţare integrală de la bugetul local. Astfel, bugetul instituţiei pentru 
anul 2012 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 10/2012 şi repartizat pe t rimestre prin 
Dispoziţia Primarului nr 260/2011, modificata prin H.C.L. nr 51/2012, pentru suma de 
14.301 mii lei, din care : 

 
- bunuri şi servicii     7979 mii lei 
- investiţii      2602 mii lei 
- cheltuieli personal     3720 mii lei 
 

În anul 2012 au fost angajate cheltuieli în sumă de 14.074,80 mii lei din care : 
 

- cheltuieli personal     3720,00 mii lei 
- materiale şi prestări servicii  7887,30 mii lei 
- investiţii     2467,50 mii lei 
 

În anul 2012 au fost efectuate plăţi în valoare de 13808,50 mii lei din care : 
- cheltuieli personal     3720,00 mii lei 
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- cheltuieli materiale şi prestari servicii 7876,00 mii lei 
- investiţii     2212,50 mii lei 
 

La data de 31 decembrie 2012 se înregistreaza obligaţii în plată faţă de furnizori 
pentru cheltuieli materiale şi prestări servicii în sumă de 11286 lei şi furnizori de 
active fixe în sumă de 255074 lei. La sfârşitul anului 2012,  Direcţia de Dezvoltare 
Servicii Publice nu înregistrează plăţi restante. 

Contul de execuţie a cheltuielilor de capital pe anul 2012 , respectiv “Active fixe 
corporale în curs de execuţie “ se prezintă astfel: 

- Amenajare cimitir sudic – Vâlcele etapa II –     744.422 lei 
- Extindere Cimitir Nordic              -      111.887 lei 
- Alte cheltuieli de investiţii   -  1.660.110 lei –buget 

alocat, din care 
(achizitionare utilaje)         execuţie 
1.588.631 lei  

În anul 2012 nu au existat operaţiuni respinse la viza de c ontrol financiar 
preventiv propriu. 

 

 
 

BIROU PERSONAL – JURIDIC 
– SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA ŞI PSI 

 
Biroul personal – juridic – securitate şi sănătate în munca şi PSI desfăşoară 

următoarele activităţi:  
- reprezentarea instituţiei în faţa instantelor de judecată; 
- oferirea de consultanţă juridică compartimentelor funcţionale din cadrul unităţii; 
- soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul biroului; 
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- participarea la licitaţiile organizate la nivelul DDSP şi semnarea contractelor ce 
au rezultat în urma licitaţiilor; 

- asigurarea aplicării Hotărârilor Consiliului Local privind organigrama, statul de 
funcţii şi numărul de personal al instituţiei; 

- întocmirea deciziilor conducerii; 
- urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea  programului de 

evidenţă a prezenţei, a concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor 
fără plată, etc.; 

- întocmirea statelor de salarii lunare pentru personalul instituţiei; 
- asigurarea implementării prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 
vacante; 

- gestionarea şi urmărirea lunară a cheltuielilor de personal; 
- întocmirea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea 

contractelor de munca, precum şi acordarea tuturor drepturilor salariale 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- întocmirea / actualizarea Registrului de evidenţă a salariaţilor ori de câte ori 
apar modificări de personal, respectiv modificări a drepturilor salariale ale 
personalului existent; 

- întocmirea în colaborare cu toate compartimentele funcţionale a raportului anual 
privind activitatea desfăşurată de instituţie; 

- evidenţa şi gestionarea fişelor de post şi a fişelor de atribuţii; 
- coordonarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi PSI; 

La sfărşitul anului 2012, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice avea un număr 
de 284 posturi ocupate, din numărul total de 315 posturi aprobate prin HCL Focşani, 
diferenţa de 31 posturi fiind vacante, şi neputând fii ocupate datorită prevederilor legale 
în vigoare prin care s-a suspendat ocuparea prin concurs a posturilor vacante. Drept 
urmare, la data de 31.12.2012 avem un deficit de personal de 10 % , motiv pentru care 
activităţile desfăşurate de către instituţie sunt îngreunate, datorită faptului că deficitul de 
personal este din rândul personalului contractual de execuţie . 

Astfel în anul 2012 : 
- s-au întocmit un număr total de 750 de decizii ale conducerii  privind angajarea, 

încetarea sau orice altă modificare a raportului de serviciu/muncă, constituire 
comisii inventariere, comisii casare – declasare, comisii de evaluare a ofertelor 
în vederea atribuirii contractelor de achizitie; 

- s-au rezolvat un număr de  4500 documente repartizate biroului; 
- au fost organizate concursuri / examene pentru ocuparea functiilor contractuale 

de execuţie vacante temporar până la revenirea titularilor de post din concediu 
pentru creşterea şi îngrijire copil. În urma acestor concursuri, au participat un 
număr de 35 candidaţi, şi au fost admise şi ocupate un număr de 7 posturi; 

- a fost efectuat un număr de 180 de controale medicale la cabinetul de medicina 
muncii, periodice şi la angajare, în conformitate cu fişa de expunere la riscuri 
profesionale pentru fiecare meserie / funcţie în parte; 

În anul 2012 au fost înregistrate la Biroul juridic, un număr de 19 cauze noi, în afara 
de cele existente din anii precedenţi, acestea fiind structurate atât pe rolul instanţelor de 
fond cât şi în recurs. 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, pe anul 2012 au fost inregistrate în cadrul 
biroului un număr de 5 mandate de executare, în afara de cele existente, transmise de 
către Serviciul de impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Focşani, ţinându-se în 
permanenţă corespondenţa cu instanţele din ţară, cu privire la stadiul executării 
mandatelor în cauză. 
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Referitor la petiţiile inregistrate în cadrul instituţiei pe fiecare sector de activitate, în 
anul 2012, au fost înregistrate astfel: 

- la Serviciul spaţii verzi : 129 petiţii referitoare la igienizarea spaţiilor verzi, curaţare 
arbori, tăieri, arbori ce puteau fi un pericol pentru cetăţeni şi bunurile acestora. 
Sesizările au fost atât din partea Asociaţilor de proprietari, a locatarilor cât şi a 
unor unităti din Municipiul Focşani. 

- la Serviciul întreţinere şi reparaţii: 815 petiţii în total, din care 45 petiţii referitoare la 
activitatea de semaforizare şi circulaţie rutieră, din care au putut fi rezolvate doar 
un număr de 40 petiţii. 

- la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân: 850 petiţii, sesizările cu ponderea 
cea mai mare, au fost formulate de către cetăţeni ai Municipiului Focşani, din care, 
aproximativ 90% dintre ele au fost rezolvate. 

- la Serviciul salubritate stradală: 350 sesizări scrise şi telefonice, inclusiv cele 
referitoare la activitatea de d eszăpezire a căilor publice şi combaterea poleiului, 
din care 90% rezolvate. 
 

 
  

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE – PROGRAME – INVESTIŢII 
 
● ACHIZIŢII PUBLICE 

 
În anul 2012, Compartimentul de achiziţii publice a desfăşurat activităţi specifice 

privind procedurile de achiziţie publică în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare, după cum urmează: în primul trimestru al anului 2012, au fost în pregătire toate 
procedurile ce trebuie finalizate în baza Planului anual de achiziţii publice, întocmite 
iniţial la finele anului 2011. Acesta cuprinde un număr de 12 proceduri, încadrându-se 
conform OUG nr 34/2006, la procedura „Cerere de ofertă „. 

Pe parcursul anului, în funcţie de bugetul alocat şi de priorităţile momentului, 
precum şi de cerinţele fiecărui compartiment, birou, serviciu au rămas un număr de 8 
proceduri. 
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Toate aceste proceduri au fost finalizate prin încheierea unui Contract de 
achiziţie publică, neînregistrându-se nici o contestaţie la niciuna dintre proceduri. 

Pe tot parcursul anului 2012, de asemeni, a fost prospectată piaţa pentru a putea 
fi asigurat un raport preţ – calitate corespunzător, asigurându-se astfel o aprovizionare 
cu produse de calitate la un preţ corespunzător a tuturor sectoarelor din cadrul 
instituţiei. 

La sfarşitul anului 2012, împreună cu celelalte compartimente, a fost întocmit 
Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
identificate la nivelul instituţiei. 

 
 ● INVESŢII 
 
În baza bugetului alocat pe anul 2012 s-au realizat următoarele obiective de 

investiţii : 
● lucrări în continuare  : 

- Amenajare Cimitir Sudic – Vâlcele – etapa a II a   = 700,00 mii lei  
- Extindere Cimitir Nordic      = 160,00 mii lei  

 ● lucrări noi   
- Reparaţii Seră Mândreşti               =    82,00 mii lei  

● alte cheltuieli de investiţii ( dotări, proiecte ): 
- locuri de joacă pentru copii (1 buc) ;      47 mii lei 
- locuri de fitness pentru adulţi (2 buc) ;    100 mii lei 
- studii de fezabilitate amenajare locuri de joacă şi fitness ;     3 mii lei 
- mobilierul pentru chioşcul şahiştilor din Gradina Publică;    50 mii lei 
- sisteme de supraveghere video Piaţa Unirii – Gradina Publică 70 mii lei 
-  sisteme de supraveghere video  Sera Mandresti;      13 mii lei 
- montarea şi utilarea cu obiecte şi sisteme de iluminat a Oraşelului 

copiilor din Piaţa Unirii – Gradina Publică Focşani;     226 mii lei 
- documentaţie tehnico – economico R.K. Sera Mandresti;    20 mii lei 
- pompă apă fântână arteziană ;          4 mii lei 
- S.F. alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Nordic – Focşani; 15 mii lei 
- S.F.  alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Sudic – Focşani;  10 mii lei 
 

În anul 2012 s-au alocat 1079 mii lei pentru achiziţionarea de ut ilaje şi 
echipamente necesare desfăşurării activităţilor din cadrul Serviciului spaţii verzi , 
Salubritate stradală – activitatea de deszăpezire, constând în: 

- maşina degajat zăpada  = 1 buc; 
- buldoexcavator  = 1 buc; 
- minibuldoexcavator = 1 buc; 
- freză degajat zăpada = 4 buc; 
- autoutilitare   = 2 buc; 

● reparaţii  :  
- Semnalul de intrare în Municipiul Focşani dinspre Bucureşti; 
- Monumentul Eroilor din Cimitirul Nordic; 
- Statuia Ştefan cel Mare şi Sfânt; 
- Jardinierele şi spatiul verde din zona „Ceasul rau” ; 
- Ciuşmea publică din zona „Ceasul rau”; 
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SERVICIUL SPAŢII VERZI 
 

În cadrul Serviciului se desfăşoară activităţi de amenajare şi întreţinere a spaţiilor 
verzi, de pr oducere a materialului dendrofloricol în cadrul complexului de  Sera-
Pepinieră şi activităţile de întreţinere a cimitirelor. 

În cursul anului 2012  s -au realizat lucrări de întreţinere a vegetaţiei atât în 
perioada repausului vegetativ cât şi în perioada de vegetaţie în paralel cu lucrările de 
amenajare de noi spaţii verzi. 

Lucrările specifice perioadei de repaus vegetative sunt  lucrări care se 
efectuează la vegetaţia lemnoasă, lucrări de igienizare, acestea realizându-se funcţie 
de condiţile meteorologice: 

- întreţinerea vegetaţiei arboricole şi a plantelor perene; 
- tăieri de corecţie în coronamentul arborilor şi arbuştilor atât în aliniamentele 
stradale cât şi la cvartalele de locuinţe, parcuri şi scuaruri; 
- tăierea în uscat a gardului viu prin reducerea înălţimii şi uniformizarea acestuia  
în peluzele spaţiilor din cvartalele de locuinţe sau în aliniamente funcţie de caz. 

 

 
  

Aceste lucrări s-au realizat intr-o mica măsura în acest an faţă de anul trecut 
datorită condiţiilor meteorologice, respectiv cantităţile mari de zăpadă ce au căzut în 
perioada ianuarie-martie 2012. În aceste luni de iarnă s-a lucrat la îndepărtarea zăpezii 
şi a gheţii în diferite locaţii din oraş: intersecţii, benzi stradale, trotuare, alei din parcuri şi 
scuaruri. S-a intervenit unde a fost cazul la îndepărtarea zăpezii de pe conifere, garduri 
vii de buxus  ce au fost afectate în această perioadă.  

- lucrări necalificate la secţiile de i luminat public, precum şi la alte activităţi din 
cadrul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice: - Orăşelul Copiilor – Gradina Publică; 24 
- Ianuarie  – Piaţa Unirii; Festivalul Vie-Vin- toamna 2012. 
      Începând cu sfarşitul lunii martie, mai precis dupa 25 ale lunii au fost efectuate o 
serie de lucrări, parte din ele ce nu au p utut fi realizate în lunile de iarna dar şi cele 
caracteristice sezonului. Lucrările de întreţinere din perioada de vegetaţie conform 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 68 

tehnologiei culturilor se realizează până toamna târziu când plantele intră din nou în 
perioada de repaus vegetativ.  

Lucrările de primavară –toamnă au început cu: 
- igienizarea spaţiilor verzi, acţiune ce a fost realizată în colaborare cu diferite 

unităti  de învăţământ; 
- reamenajarea spaţiilor ce au fost modernizate - benzi stradale şi peluze Bv. 

Independentei, str. Simion Barnutiu, str. D. Cantemir, str. M. Kogalniceanu, 
Gradina Publică, prin transportul şi aşternerea stratului de pământ vegetal în 
strat uniform şi pregătirea lui în vederea gazonării folosind sămânţa de graminee 
în diferite amestecuri. Suprafaţa ce a fost gazonată în perioada de primăvară a 
fost de 24.400 mp; 

- săparea gropilor în vederea plantării  materialului dendrologic, lucrare ce a fost 
realizată în 2 etape: - primavara şi toamna. S-au plantat un număr de 163 arbori 
din specia castan în zonele: str. Peneş Curcanul, Bv. Gării, Unirea Principatelor, 
str. Dimitrie Cantemir, Aleea Căminului,  Piaţa Victoriei, Bvd. Bucureşti. În 
perioada de toamnă au fost plantaţi un număr de 1000 trandafiri din soiuri 
diferite, arbuşti în număr de 180 amenajând peluzele din scuaruri, benzi 
stradale,intersectii; 

- plantarea materialului floricol - conform tehnologiilor de cultură plantarea s-a 
realizat în 2 etape:  

• speciile floricole anuale cu perioada de înflorire mai - octombrie din specii şi 
soiuri diferite: - petunia, salvia, tagetes, catharanthus, cineraria, dahlia  în număr 
de  110000 plante; 

• specii floricole bianuale şi bulboase cu inflorire toamna-primavara, rezistente la 
temperaturile scăzute de iarnă: pansele, năsturaşi, lalele, în număr de 102000 
plante. 
Menţionam că materialul floricol cu excepţia  plantelor ce se înmulţesc prin bulbi 

au fost produse în serele proprii, achiziţionând doar materialul de înmulţire. În  pepinieră 
a fost produs material săditor şi plantat în câmpul I de cultură realizându-se şi 
întreţinerea celui existent.  

Asociaţiile de proprietari care au solicitat material dendrologic au fost sprijinite  în 
baza HCL 70 /  2007 în vederea plantării zonelor aparţinând asociaţiilor şi întreţinerea 
acestuia. 

Lucrările de întreţinere au fost efectuate conform tehnologiei de cultură funcţie de 
speciile existente, tipul de sol, condiţiile climatice ale anului: 

1. Degajarea terenului de frunze, crengi, gunoaie, lucrare ce se realizează în 
cvartalele de locuinţe ale blocurilor, benzi stradale, piaţete, parcuri şi scuaruri. 

2. Mobilizarea solului în vederea distrugerii crustei formate în urma udărilor repetate 
şi combaterea buruienilor atât în peluzele de f lori cât şi în cele de t randafiri. 
Aceste lucrări se realizează în fiecare lună pe o suprafaţă de 23000 mp  
suprafaţă ocupată cu flori şi rosa. Am încercat în ultimii ani extinderea 
suprafeţelor cu trandafiri  din soiuri şi specii diferite ca nuanţă de culori,  parfum, 
talie şi micşorarea suprafeţelor de flori datorită costului ridicat de producţie al 
florilor,  a perioadelor scurte de inflorire comparativ cu speciile de rosa. O cultură 
de rosa intreţinută conform tehnologiei poate dura între 30-40 de ani. De 
asemenea adăugăm temperaturile foarte ridicate în perioada de vârf, a secetei 
din ultimii ani care au afectat foarte mult cultura florilor.  

3. Capsarea şi toaletarea trandafirilor, a plantelor perene, a speciilor floricole de 
salvia în vederea stimulări înfloritului.  

4. Tunderea gardurilor vii manual şi mecanizat, lucrare ce se realizează lunar 
funcţie de creşterile  vârfurilor vegetative. 

5. Tunderea arbuştilor izolaţi din parcuri şi scuaruri. 
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6. Tăierea lăstarilor lacomi la arborii din aliniamente, la arbuşti şi speciile de rosa. 
7. Combaterea bolilor şi dăunătorilor din peluzele de flori, gardurilor vii, arbori şi 

arbuşti. 
8. Cosirea gazonului, lucrare ce se realizează în cvartalele de locuinţe ale 

blocurilor, parcuri, benzi stradale, peluzele din şcoli şi grădiniţe de cca 10-14 ori 
în perioada de vegetaţie. 

9. Erbicidarea suprafeţelor pavate, a trotuarelor, aleilor din parcuri, scuaruri în 
vederea eliminării buruienilor. 

10. Întreţinerea parcurilor prin lucrări caracteristice speciilor existente: toaletarea prin 
menţinerea formei coronamentului la speciile de arbuşti, întreţinerea florilor, a 
plantelor perene  prin prasile şi udări repetate,  salubrizarea căilor de acces. 

11. Udarea suprafeţelor plantate cu flori şi gazon, arbori şi arbuşti, zilnic începând 
din lunile martie - aprilie şi până toamna târziu. 

12.  Încărcatul materialului ce rezultă din cosirea gazonului, greblat, tăierea gardului 
viu, plivitul buruienilor prăşit şi transportul  acestora cu utilajele aflate în dotare la 
rampa Goleşti. Cantitatea de gunoi rezultat din activităţile de întreţinere  pe anul 
2012 a fost de  2221 mc. 

 

 
 

În cadrul activităţii de administrare a c imitirelor în cursul anului 2012 s -au 
desfăşurat  lucrările  clasice de întreţinere a spaţiilor verzi constând în: 

- toaletarea copacilor de crengile uscate şi acolo unde a fost cazul tăierea lor în 
totalitate, defrişarea arbuştilor crescuţi excesiv; 

- salubrizarea aleilor, toaletarea rigolelor şi bordurilor, cosirea mecanică şi 
manuală, transportul gunoiului rezultat şi încărcarea lui în containere. 

În subordinea Serviciului spaţii verzi se află şi Biroul administrare cimitire şi 
prestări funerare. 
Biroul administrare cimitire a executat prestări servicii către populaţie după 

cum urmează: 
• înhumări defuncţi - 386 persoane 
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• săpături gropi –346 buc 
• dehumări oseminte – 150 buc 
În anul  2012  au fost concesionate un număr de total de 347 locuri de veci în 

suprafaţa de 1770 mp, repartizaţi astfel: 
• 161 locuri pe 49 ani în suprafaţa de 821,4 mp gasită fără acte  
• 162 locuri noi pe 49 ani în suprafaţă de 826 mp 
• 16 locuri pe 7 ani în suprafaţă de 81,6 mp 
• 8 locuri pe 7 ani (gratuite pentru oameni fără aparţinători ) - 41 mp 
Încasarea taxelor pentru terenul concesionat au fost de 111.015 lei, iar  

încasarea taxelor pentru întreţinere, săpături groapă, înhumări – dehumări oseminte, 
eliberări adeverinţe, taxe de lucrări  au fost de 204.338 lei. 

Pe tot parcursul anului 2012 la solicitarea locuitorilor municipiului Focşani au fost 
rezolvate un număr de 129  petiţii, majoritatea fiind de igienizare a spaţiilor verzi, 
curaţare arbori, taieri, arbori ce puteau fi un pericol pentru cetăţeni şi bunurile acestora. 

În fiecare lună sunt întocmite rapoarte  de producţie, situatii de lucrări  în care se 
reflectă munca personalului muncitor din subordine şi justificarea materialelor 
consumate. 

Ca obiective realizate în anul 2012 amintim începerea amenajării cimitirului Sudic 
şi sistematizarea extinderii Cimitirului Nordic, reparaţiile capitale la unul din corpurile de 
Seră în suprafaţă de 311 mp unde anual se produc specii floricole pentru plantările în 
peluzele din oraş.  

Pentru anul 2013 ne propunem sa finalizăm lucrările începute în anul 2012 şi 
demararea lucrărilor la împrejmuirile din partea de nord şi est a Cimitirului Nordic. De 
asemenea ne propunem asfaltarea în totalitate a aleilor din cele două cimitire şi 
modernizarea reţelei de iluminat în Cimitirul Nordic. 

O lucrare importantă pe care o aşteptăm de mulţi ani este extinderea Serei 
Mandreşti  atât de necesară producerii de material floricol şi reparaţia capitală la cel de-
al doilea corp de seră existent. 
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 Menţionăm că pentru producerea materialului floricol avem actualmente o 
suprafaţă închisă şi încalzită de 685 mp, suprafaţă foarte mică pentru producerea 
necesarului de flori anual. În ultimii ani am suplimentat suprafaţa de producţie  cu 4 
solarii reci în suprafaţă de 309 mp,  u nde putem transplanta plantele în perioada de 
primavară, dar insuficient pentru productie.  

La fel de importante sunt lucrările de al imentare cu apă în Parcuri:  B alcescu, 
Schuman, Teatru, alimentarea cu apă la Seră şi Pepinieră, apa atat de necesară pentru 
menţinerea plantelor şi producerea acestora. 

 

 
 

BIROUL CONTROL EDILITAR 
 
 Pe parcursul anului 2012, inspectorii din cadrul biroului au desfăşurat activităţi de 
verificare a respectării prevederilor HCL Focşani nr. 63/2002 privind păstrarea 
curăţeniei şi interzicerea depozitării deşeurilor pe do meniul public. În acest sens, în 
funcţie de numărul de inspectori, străzile de pe r aza Municipiului Focşani au fost 
împărţite în 3 sectoare, în vederea creşterii eficienţei activităţii.  
 

SERVICIUL SALUBRITATE STRADALĂ 
 

Serviciul de salubritate stradală prestează pe raza municipiului Focşani 
următoarele activităţi:  

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

• salubrizarea stradală constând în măturatul (manual şi mecanic), spălatul, 
stropitul şi întreţinerea căilor publice;  
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• colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor constituite în rampe clandestine 
pe domeniul public;  

• deszăpezirea şi menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de p olei şi 
îngheţ  

• dezinsecţia şi deratizarea oraşului Focşani în proportie de 60%  din suprafaţa 
domeniului public. 

 

Serviciul Salubritate stradală funcţionează cu un număr de 87 salariaţi, din care 
73 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 anul 2012  Serviciul salubritate stradală a efectuat următoarele activităţi: 
- ianuarie – februarie şi noiembrie - decembrie activitatea de deszăpezire şi 

menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de polei şi îngheţ; 
- martie – octombrie – salubrizarea străzilor din Focşani prin măturatul (manual 

şi mecanic), spălatul şi stropitul carosabilului conform graficului aprobat de 
Primarul Municipiului Focşani; 

- asigurarea desfăşurarii în bune condiţii a di feritelor manifestări organizate la 
nivelul Municipiului Focşani (24 ianuarie, Sărbătorile Pascale, 01 Mai, 01 iunie 
– Ziua copilului, Zilele Focşaniului, Festivalul Viei şi Vinului, Sărbătorile de 
iarnă, Revelion); 

         
SERVICIUL ÎNTREŢINERE ŞI REPARATII  ILUMINAT PUBLIC, 

SEMAFORIZARE ŞI CIRCULAŢIE RUTIERĂ 
 

                I.  CIRCULAŢIE RUTIERĂ 
 

1. Întreţinere semafoare şi clipitori. 
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    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 
- înlocuit lămpi arse ( 500 buc )  
- 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. 
                                                                                               Valoare = 17910 lei 
 

 
 

2. Întreţinere indicatoare rutiere. 
 

Întreţinerea celor aproximativ 2500 de indicatoare montate în municipiul Focşani 
a presupus executarea următoarelor lucrări : 
- verificarea stării tehnice 
- refăcut legături de prindere 
- îndreptat 
- sudat 
- curăţat 
- spălat 
- vopsit stâlpi susţinere 
- tăiat crengile copacilor care obturează vizibilitatea indicatoarelor 

 
                                                                                     Valoare = 7800 lei 

3. Montat indicatoare rutiere noi. 
 

 Au fost montate 570 de indicatoare rutiere noi pe străzile şi intersecţiile unde au 
fost solicitări din partea Biroului Rutier al Poliţiei Municipului Focşani. 

Pe B-dul Independenţei au fost înlocuite 30 indicatoare uzate „ Oprirea interzisă „ 
şi 30 indicatoare uzate „ Ridicări auto „ cu altele noi. 
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   Indicatoarele uzate, cele deteriorate de participanţii la trafic sau cele lipsă 
(furate) au fost înlocuite cu altele noi. 

   Au fost montate dispozitive de r educerea vitezei de circulaţie (praguri) la 3 
treceri de pietoni pe B-dul Bucuresti, o trecere de pietoni pe b-dul Unirii, o trecere de 
pietoni pe B-dul Republicii şi o trecere de pietoni pe str. Simion Barnuţiu. 

                                                                                     Valoare = 110785 lei 
 
4.Vopsit bordurile din principalele intersecţii cu vopsea galbenă şi neagră. 

                                                                                            Valoare = 25800lei 
                       II.  ILUMINAT PUBLIC 
 
1. Întreţinere iluminat public stradal. 
 
   În municipiul Focşani iluminatul public este reabilitat numai pe următoarele 
bulevarde şi străzi: Bucuresti, 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 : 2160 lămpi ( becuri ) cu vapori de mercur şi 
vapori de sodiu, 296 balasturi ( drosere ), 350 ignitere, 254 dulii, 10 corpuri de 
iluminat public stradal. 
    S-a reabilitat iluminatul public în intersecţia str.Bucegi cu str. Brăilei ( Gerald ) prin 
montarea a 15 corpuri de iluminat noi. 
                                                                                       Valoare = 135710 lei 
 
2. Întreţinere iluminat public în parcuri şi pieţe. 
 
   Întreţinerea iluminatului public din parcuri şi piete a presupus executarea 
următoarelor lucrări : 

- verificare funcţionare 
- curăţat corpurile de iluminat ( globuri, abajururi ) 
- remediat deranjamentele ivite  
- înlocuit 10 corpuri de iluminat uzate sau deteriorate, 60 de lămpi economice 

arse (becuri ), 120 lămpi cu incandescenţă arse (becuri) 
 
                                                                                          Valoare = 5280 lei     
                                                                                                            
3. 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 
- înlocuirea reperelor arse ( lămpi color = 4100 buc, furtun luminos = 3000ml, 

cablu şi conductor = 15350 ml, coliere pvc, mufe de legătură, etc.) 
     S-au montat instalaţiile de iluminat ornamental festiv pe străzile din Municipiul 
Focşani, Gradina Publică şi în Piaţa Unirii. 
      S-au facut legăturile electrice pentru alimentarea cu energie a instalaţiilor de 
iluminat ornamental festiv. 
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      S-au demontat, transportat şi depozitat instalaţiile de iluminat ornamental festiv. 
 
                                                                                        Valoare = 191400 lei 

 

 
 

                       III. DIVERSE 
 
1. Întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice din cadrul D.D.S.P. Focşani 

cât şi executarea altor lucrări necesare.  
     Pentru desfăşurarea în condiţii optime a unor evenimente precum Zilele Municipiului 
Focşani, Festivalul berii, Festivalul Bachus, 24 Ianuarie, 1-2 Mai, Sărbătorile de iarnă, 
Alegerile locale şi parlamentare, a fost necesar să executăm o serie de lucrări cum ar fi: 

- executarea unor instalaţii de alimentare cu energie electrică 
- executarea unor instalaţii de iluminat 
- supravegherea funcţionarii 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, adapost pentru câini şi 
pavilion administrativ. 

                                                                             Valoare = 18840 lei 
 

 
BIROUL ADMINISTRARE PARCĂRI 

 
Conform HCL 95/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de par care şi HCL 151/2010, Biroul administrare 
parcări, a desfăşurat pe parcursul anului 2012 următoarele activităţi: 

- identificare, refacere, trasare şi atribuire locuri de parcare; 
- întreţinerea locurilor de parcare; 
- eliberarea abonamentelor de parcare; 
- verificarea pe teren a solicitarilor pentru încadrarea în condiţiile impuse de 

legislatie; 
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- control privind modul de utilizare a parcărilor cu plata; 
Astfel, Biroul administrare parcări are în administrare un număr de  7813 locuri 
de parcare.  

 

 
 

În anul 2012 au fost marcate un număr de 851 locuri de parcare pe Strada Aleea 
1 iunie, Aleea Echităţii, strada Bucegi, Bd Unirii, Strada Mare a Unirii, strada 1 
Decembrie, Strada Cuza Vodă  din care: 

- parcări reşedinţă persoane fizice 740 locuri de parcare  
- parcări reşedinţă  persoane juridice     71 locuri de parcare 
- parcări persoane handicap    40 locuri de parcare 

  
În anul 2012 au fost încasări în sumă de 128.856 lei din care:  

- taxă piaţă     =  116.130 lei  
- taxe abonamente parcări   =      8.700 lei  
- încasări parcometre   =     4.026 lei 
 

Procedurile de identificare, refacere, trasare şi atribuire a locurile de parcare vor 
continua şi în anul 2013. 
 

BIROUL REPARAŢII STRĂZI 
 

 În baza bugetului alocat pe an ul 2012, a contractelor încheiate şi a situaţiilor 
neprevăzute s-au efectuat lucrări de reparaţii străzi în valoare de 1780,00 mii lei, după 
cum urmează: 

- reparaţii imbracăminte asfaltică la străzi   = 11.125 mp 
- covor asfaltic      =   8.426 mp 
- balastări      =        60 mc 
- reparaţii pavele     =        85 mp 
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 BIROUL ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII INVENTAR URBAN 
 

        În  cursul anului 2012 personalul muncitor din cadrul Atelierului de întreţinere şi 
reparaţii mobilier urban a efectuat următoarele activităţi: 
 

1. CONFECŢII METALICE  
- confecţionat panouri garduţ      543 lei 
- confecţionat stalpi pentru gardut     248 lei 
- confecţionat suporţi pentru steaguri    813 lei 
- confecţionat suporţi pentru afişe     294 lei 
- confecţionat suporţi pentru lămpi de iluminat pe stâlp  167 lei 
- confecţionat suporţi pentru incinta Biblioteca D Zamfirescu  215 lei 
- confecţionat suporţi pentru parcat biciclete    588 lei 
- confecţionat piloni pentru ancorare brazi    236 lei 
- TOTAL                         3.104 LEI 

 
 

2. MONTARE MOBILIER URBAN 
2.1. MONTAT BĂNCI – 170 buc:                                   

- Bld Garii, Bld Unirii, Piaţa Unirii, 
- Bld Bucureşti, Bdul Independenţei ; 
- Străzi : Longinescu, Mărăşeşti, Cuza Vodă, Republicii  
- Gh Pastia, Bârsei, Bucegi                                                      

                                           TOTAL                     977LEI  
 

2.2. MONTAT COŞURI PENTRU GUNOI – 140 buc.: 
- Bdul Unirii, Bdul Garii, Bld Independenţei; 
- Străzi : Ştefan cel Mare, Republicii, Cuza Vodă,  
- Peneş Curcanul, Bucegi, D Zamfirescu, D Cantemir  
- Longinescu, Gh Pastia, Gradina Publică, Piaţa Unirii 

                                                             TOTAL       829 LEI 
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2.3. MONTAT GARDURI METALICE – 136 m: 

S-au montat panouri gard în următoarele locaţii: 
- Piaţa Unirii , Str S. Barnuţiu, Bdul Unirii, Str Eroilor, L.J.C. 
- Gh. Magheru                                                              

                                                              TOTAL  20.946 LEI                                                            
 

2.4. MONTAT PILONI  PE STRĂZI ŞI BULEVARDE– 75 buc: 
- B-dul Bucureşti, Str Republicii, B-dul Independenţei  
- Str D. Cantemir, Str Al. Vlahuţă, str. Ştefan cel Mare 

                                                                  TOTAL      526 LEI 
 

 
 

3. REPARAT MOBILIER URBAN 
3.1. REPARAT BĂNCI ÎN: 

- Parc N. Bălcescu 
- Parc Al Vlahuţă 
- Străzi: Gării, Republicii 
- B-dul Bucureşti 

                                                                TOTAL                  790 LEI 
 

3.2. REPARAT ELEMENTE DE JOACĂ PENTRU COPII: 
- L.J.C. Parc Schumann 
- Parc N. Bălcescu 
- L.J.C. Casa Corpului Didactic 
- L.J.C. ANL Sud 
- Grădiniţe : nr. 2, nr. 10 , nr. 11, nr 13, nr 15 , nr 16 
- Oraşelul Copiilor      

                                                                        TOTAL                1788 LEI 
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              3.3.     REPARAT BAZINE INSTALAŢIE APĂ PENTRU FÂNTÂNI   
                          ARTEZIENE din : 

- Parc Schumann 
- Parc N. Bălcescu 
- Parc Piaţa Gării CFR 
- Piaţa Unirii      

                                                  TOTAL                  650 LEI 
 

3.4. REPARAT GARDURI METALICE: 
- B-dul Unirii 
- B-dul Bucureşti 
- Piaţa Unirii 
- Strada Republicii, Bucegi, Vrancei, Cuza Vodă 
- Şcoala Mândreşti      

                                              TOTAL                1755 LEI 
 

 
 
4. REPARAŢII DIVERSE 

- reparaţii panouri 
- reparaţii staţii autobuz 
- reparatii stâlpi pentru iluminat 
- reparaţii auto 
- reparat piloni           

                                                TOTAL    13.364 LEI 
 
5.   VOPSITORII, ZUGRĂVELI      

- revopsit piloni şi bănci Piaţa Unirii  
- revopsit garduţ: str D. Cantemir, str. P. Unirii, Parc Argeş 
- revopsit coşuri 
- zugrăvit gard: L.J.C. b-dul Bucureşti, Şcoala Mândreşti 
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                                                                      TOTAL                     1000 LEI 
 
6. ALTE LUCRĂRI 

- montat panouri alegeri ; 
- demontat mobilier urban deteriorat  
- remontat piloni 
- demontat gard zona Obor 
- montat suporţi pentru parcat biciclete 
- montat arcade pentru Oraşelul Copiilor 
- montat elemente de joacă pentru Oraşelul Copiilor 

                                                                     TOTAL                     1500 LEI 
 
                                                     TOTAL GENERAL                 46400 LEI 

 
 

 
SERVICIUL DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 

 
În anul 2012 Serviciul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân din cadrul Direcţiei 

de Dezvoltare Servicii Publice a funcţionat conform atribuţiilor specifice pe care le are.   
Situaţia câinilor capturaţi în anul 2012 a fost următoarea: 

  - câini capturaţi                             =  1684 capete 
  - câini revendicaţi / adoptaţi de cetăţeni               =      52 capete 
  - câini eutanasiaţi conf Legii 227/2002 şi HG 995/2004    =  831 capete 
  - câini adoptaţi  de Asociaţia „Prietenii animalelor”        =    - capete 
  - câini morţi                  =     725 capete 
  - câini ramaşi la adapost la 31.12.2012                        =    76  capete 
 

 
 
 Toate animalele din adapost care au fost adoptate sau revendicate, conform legii 
au fost sterilizate, microcipate, deparazitate şi vaccinate. 
 Începand cu anul 2012 serviciul nostru, desfăşoară şi o activitate conexă, şi 
anume strângerea şi cazarea animalelor mari (cabaline, bovine, etc) lăsate libere şi 
nesupravegheate pe dom eniul public. În acest sens în cadrul adăpostului a fost 
amenajat un spaţiu pentru cazarea provizorie a acestor animale. 
 Pentru obţinerea unor indicatori de performanţă mai ridicaţi, pentru anul 2013, ne 
propunem următoarele: 
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- amenjarea de cuşti (culcuşuri) pentru adăpostirea câinilor, în vederea protejării 
acestora contra interperiilor în perioada anotimpului rece; 

- montarea unor uluce la spaţiile de cazare noi construite, pentru a evita umplerea 
foselor reziduale cu apă pluvială; 

- efectuarea unei izolaţii corespunzatoare a salii frigorifice cât şi înlocuirea uşii tip 
termopan care este actual montată, cu una specială, izolată corespunzător 
pentru o astfel de încăpere; 

- intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului 
Focşani. 

 
SERVICIUL PAZA OBIECTIVE  

 
Serviciul Pază Obiective s-a înfiinţat la data de 15.02.2012 prin transferul 

Serviciului de Pază Obiective Bunuri şi Valori din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 
Focşani. Astfel, un număr de 11 agenţi de pază şi şeful serviciului de pază şi-au început 
activitatea în  cadrul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, preluând totodată 
şi un număr de 6 agenţi de pază existenţi în cadrul instituţiei. 
 Evaluând obiectivele care necesitau pază umană şi transferarea Pieţei Unirii şi 
Grădinii Publice în administrarea Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, a 
rezultat contractarea de servicii de pază de la o societate comercială specializată pentru 
a putea acoperi toate obiectivele vulnerabile, conform Legii 333 din 2004 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 Astfel, firma specializată a asigurat paza la obiectivele Cimitir Nordic, Cimitir 
Sudic, Piaţa Unirii şi Grădina Publică, iar serviciul de pază proprie a asigurat paza la 
obiectivele Staţionar câini comunitari, Stadion Tineret, Secţia Mecanizare şi Ridicări 
Auto. Acest lucru s-a concretizat începând cu data de 01.05.2012. 
 Pentru o mai bună securitate a bunurilor şi valorilor din obiective, paza umană a 
fost suplimentată cu soluţii tehnice, adică instalarea unor sisteme de camere video cu 
circuit închis. Astfel, au fost instalate camere video în Piaţa Unirii şi Grădina Publică, 
precum şi la Sere Mândreşti. 
 La obiectivul Sere Mândreşti 6 luni dintr-un an funcţionează centrala termică, iar 
datorită acesteia există în  permanenţă un salariat avizat corespunzător pentru a 
asigura buna funcţionare a acesteia. Monitorizând în  permanenţă acest obiectiv, am 
putut economisi aproximativ 65000 lei, servicii de pază pe care ar fi trebuit să le 
achiziţionăm. 
 La obiectiv Piaţa Unirii şi Grădina Publică, datorită instalării sistemului CCTV, au 
fost evitate distrugerile de mobilier stradal (sume pot fi găsite la Compartimentul de 
reparaţii mobilier stradal, luate prin comparaţie cu orice alt parc din Municipiul Focşani) 
şi s-a putut asigura ordinea şi liniştea publică, acţionând exact în  zonele în  care 
aceasta a fost tulburată. Agenţii de pază au colaborat cu Poliţia Locală a Municipiului 
Focşani, Poliţia Municipiului Focşani şi Jandarmeria Focşani, mai ales în  perioada 
desfăşurării unor evenimente social-culturale (Zilele Municipiului Focşani, Revelion, 
Festivalul Bachus, etc.). 
 În perioada de iarnă a fost instituit Comandamentul de iarnă. Astfel, postul de 
pază din obiectivul Secţia mecanizare a devenit post permanent (24 ore din 24), agenţii 
de pază din acest post devenind Ofiţeri de Serviciu. Ei au asigurat comunicarea dintre 
cetăţenii Municipiului Focşani şi echipa de deszăpezire, prin telefoanele de serviciu, 
astfel în cât toate zonele înzăpezite din Municipiul Focşani anunţate de cetăţeni au fost 
aduse la cunoştinţa responsabililor cu această activitate. Totodată, ei au ţinut evidenţa 
cantităţilor de material antiderapant care au fost consumate pentru deszăpezire. 

Pentru anul 2013 vom continua cu aceste servicii de pază proprie, cât şi cu 
contractele de p ază private. Avem în  intenţie să montăm sisteme de supraveghere 
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video la obiectivele Staţionar câini comunitari şi Secţia mecanizare. Dacă obiectivul 
Sere Mândreşti îşi va suplimenta suprafaţa de lucru, în  funcţie de aceasta vom 
suplimenta sistemul de securitate din acest obiectiv. Sisteme de supraveghere video 
vor fi montate şi în  Cimitirul Nordic şi în Cimitirul Sudic, după o analiză efectuată 
împreună cu organele de poliţie şi cu persoane autorizate în  acest sens. 
 Vom înfiinţa un centru de monitorizare a tuturor obiectivelor din cadrul Direcţiei 
de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, în  care, cu ajutorul a cel puţin unui calculator 
performant şi a unei conexiuni de internet de mare viteză, vor fi monitorizate toate 
sistemele CCTV. 
 Flota auto a i nstituţiei va fi, de asemenea, supravegheată în  acest centru de 
monitorizare prin intermediul sistemelor GPS montate la bordul autoturismelor, 
optimizând astfel consumurile de carburanţi şi eficientizând celelalte servicii (Spaţii 
verzi, Reparaţii mobilier stradal, Ridicări auto, Semaforizare etc.). 
 

SERVICIUL MECANIZARE – RIDICĂRI AUTO 
 
             Parcul auto ( atelierul mecanizare ) este compus din 35 utilaje dupa cum 
urmeaza :        
  

Denumire utilaj Nr buc 
- autocisterne 5 
- tractoare rutiere 4 
- remorci basculabile                       5 
- ifron 1 
- autocarosate 2 
- ARO 324 1 
- TV 1 
- Autoturism DACIA 2 
- Autospeciala NISSAN PRB 1 
- Furgon Master Renault 1 
- Maşina marcat 1 
- Împrăştietor nisip 4 
- Lame deszăpezire 3 
- Autospecială ridicat AUTO 1 
- Buldoexcavator 1 
- Autospecială Ford Transit 1 
- Utilaj pentru deszăpezire UNIMOG 1 

                        
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 
licitatie 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.  

În anul 2012 au fost achiziţionate  
- prin licitaţie publică un număr de 3 utilaje noi după cum urmează: 
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- autobasculantă cu lamă şi imprăştietor  1 buc 
- buldoexcavator CATERPILLAR              1  buc 
- miniboldoexcavator CATERPILLAR        1 buc 

- prin achiziţie directă 2 autoutilitare cu masa totală autorizată de până în 3500 to. 
 

 
 

În baza procesului verbal nr 2237 din 10 05 2012 au fost predate în temeiul HG 
841 / 1995 la Primăria Dumitreşti două autovehicule după cum urmează: 
                                  -  autoturism Dacia   1 buc 
                                  -  autoutilitara Roman  1 buc 

În anul 2012 au fost casate şi valorificate prin SC REMAT VRANCEA un număr 
de 5 autovehicule care nu au mai corespuns din puct de vedere al siguranţei circulaţiei 
pe drumurile publice dupa cum urmează: 

- autoutilitară SR  - autocisternă  1 buc 
- autoutilitară Multicar                  1 buc 
- autospecială carosat SR           1 buc 
- TV Rocar                                   1 buc 
- TV Autobuzul                            1 buc         

Utilajele  sunt deservite de 24 conducători auto profesionişti 2 mecanici auto şi 
un electrician auto.  Reparaţiile auto şi reviziile tehnice s-au făcut în proporţie de 60%  
în cadrul atelierului de reparaţii propriu iar celelalte s-au făcut la diferite ateliere service 
din Focşani. Reparaţiile efectuate în cadrul atelierului auto propriu au costat în: reparat 
motor tractor, cutii viteze, grupuri transmisie, transmisie buldoexcavator, sisteme 
frânare, reparat sisteme direcţie, sisteme hidraulice şi reparat şi pregătit pentru 
anotimpul de iarnă utilajele specifice pentru deszăpezire (imprăştietoare nisip, lame 
deszăpezire). 

Defecţiunile pe linie electrică au fost reparate aproape în totalitate în atelierul 
propriu. 
  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 permite 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 .  

Pentru buna functionare a parcului auto s-au cheltuit în anul 2012 următoarele 
sume :  

        -  pentru piese auto şi accesorii                           109.084  lei 
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                               -  pentru carburanti şi lubrifianti                  698.426  lei 
                               -  pentru materiale                                            20.412  lei 
                               -  anvelope                                                           21.021  lei 
                               -  acumulatori autpo                                                4117  lei 
                               -  uleiuri minerale şi vaseline                                  19.408  lei 
                               - reparatii ,vopsitorie,tinichigerie, verificat şi reparat sisteme 
directie,suspensie ,  

schimburi ulei, sisteme hidraulice        62.636  lei   
 

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 întreţinere mobilier urban, ridicări containere gunoi din cimitire şi efectuarea 
deszăpezirii şi combaterea poleiului pe r aza Mun Focşani. Activitatea la Spaţii Verzi 
constă în – transport resturi vegetale, flori pentru plantat, lemne, pământ, udat spaţii 
verzi, la iluminat public – întreţinere semafoare, întreţinere iluminat stradal, amenajare 
oraşel copii, pregătirea oraşului pentru sărbătorile de iarna, la marcaje rutiere – 
efectuarea de marcaje longitudinale, transversale şi amenajări locuri de parcare, la 
ecarisaj – transport câini fără stăpân, la întreţinere mobilier urban – transport materiale  
şi mobilier urban şi pentru deszăpezire – s-a acţionat cu utilajele din dotare pentru 
degajarea străzilor de zăpadă şi combaterea gheţii şi a poleiului.  

În baza HCL 96 / 29 martie 2011 s-a infiinţat serviciul de ridicari auto a maşinilor 
parcate neregulamentar ocazie cu care s-a achiziţionat o autospecială pentru ridicări 
auto. În anul 2012 au fost ridicate un număr de 639 autovehicule cu o valoare totală de 
191700 lei.  
 

 
 

Pe parcursul anului 2012 l a atelierul mecanizare nu au fost înregistrate 
evenimente deosebite privind accidentele de munca sau accidente rutiere. 
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SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

 
Poliţia Locală a municipiului Focşani îşi desfasoară activitatea pe baza principiilor 

legalităţii, încrederii, previzibilitătii, proximităţii, proporţionalitaţii şi gradualităţii, 
deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilitătii, 
imparţialitătii şi nediscriminării. Poliţia Locală Focşani se află în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Focşani, desfăşurăndu-şi activitatea în mod nemijlocit sub 
autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Focşani. 
 

 
 

În cursul anului 2012, Poliţia Locală a Municipiului Focşani şi-a desfăşurat 
activitatea în conformitate cu atribuţiile prevăzute în actele normative menţionate mai 
sus şi în deplin acord cu strategia de dezvoltare a municipiului Focşani pe anul în curs, 
in scopul consolidării cadrului necesar pentru siguranţa cetăţenilor, apărarea drepturilor 
si libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private. De asemenea, au 
fost îndeplinite atribuţiile şi sarcinile stabilite prin dispoziţii ale Primarului Municipiului 
Focşani şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Focşani. 

În perioada supusă analizei, Poliţia Locală a funcţionat cu 82 funcţionari publici 
dintre care 1(una) persoană a demisionat din funcţia publică- Pop Gavril- în luna 
noiembrie 2012, dar şi personal contractual - 4(patru) persoane, dintre care 1(una) 
persoana - care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Compartimentului administrativ şi 
3(trei) agenţi de pază - care au asigurat paza şi protecţia obiectivelor stabilite de 
Consiliul Local Focşani - la Căminul pentru persoane vârstnice, potrivit prevederilor 
legale în vigoare - Legea nr.333/2003 - cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a urmărit, în principal, îndeplinirea atributiilor legale privind ordinea şi siguranţa 
publică, circulaţia pe drumurile publice, având drept scop acoperirea zonelor cu pericol 
infracţional, pe diferite intervale de timp, precum şi ducerea la îndeplinire a actelor 
administrative emise de autorităţile locale. 

Potrivit atribuţiilor şi competenţelor conferite de actele normative în vigoare, 
Poliţia Locală Focşani a participat şi la acţiuni comune desfăşurate pe raza municipiului 
Focşani, alaturi de s tructuri ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea. În anul 
2012, Poliţia Locală a efectuat activităţi de prevenire, de c onstatare şi combatere a 
fenomenului contravenţional şi infracţional; pe l inia activităţii de prevenire, au fost 
organizate şi desfăşurate  acţiuni şi misiuni specifice, majoritatea în domeniile de 
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ordine publică, circulaţie rutieră, disciplina în construcţii, control comercial, protecţia 
mediului, cu efective proprii şi acţiuni în comun cu alte structuri specifice. 

De asemenea, în cursul 2012, în realizarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali 
au legitimat pe raza municipiului Focşani peste 3727 de persoane. 

În urma desfăşurarii activităţilor menţionate mai sus, au fost identificate un număr 
de 6(şase) persoane suspecte de săvârşirea de infracţiuni, care au fost predate 
Poliţiei Municipiului Focşani, în vederea continuării cercetărilor. Au fost identificate şi 
îndrumate spre domiciliu persoanele care nu îşi justificau prezenţa în municipiul 
Focşani, precum şi minorii lipsiţi de s upravegherea părinţilor, care au fost predaţi 
Centrelor Speciale de Ocrotire şi Educare. 

În decursul anului 2012, Poliţia Locală a Municipiului Focşani a fost sesizată cu 
un număr de 173 plângeri, reclamaţii, solicitări, ce au fost verificate şi soluţionate în 
termenul legal; astfel, în cadrul activităţilor comune, au fost organizate şi desfăşurate 
mai multe acţiuni, în colaborare cu Poliţia municipiului Focşani menite să asigure 
măsurile de ordine şi linişte publică şi siguranţa circulaţiei rutiere, în sprijinul serviciilor 
de specialitate din Primăria municipiului Focşani ori structuri specializate din 
administraţia locală şi centrală. 
 

 
 

ACTIVITATEA POLIŢIEI LOCALE FOCŞANI - STRUCTURATĂ PE 
DOMENII DE ACTIVITATE 

 
       Serviciul de ordine publică 
Pe parcursul anului 2012, Serviciul de Ordine Publică a organizat şi desfăşurat 

acţiuni pe diverse domenii de ac tivitate, majoritatea fiind realizată pe segmentul 
asigurării ordinii şi liniştii publice, patrulare în zonele de responsabilitate şi manifestări 
cultural- sportive. 

S-au verificat şi soluţionat conform legii un număr de 217  sesizari, asigurându-
se totodată şi masurile de ordine publică necesare; au fost executate un număr de 63 
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mandate de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată 
pentru persoanele care domiciliază pe raza municipiului Focşani; de asemenea, s-a 
îndeplinit procedura de afişare a unui număr de peste 114 procese-verbale de 
contravenţie, la domiciliu, conform prevederilor legale, OG nr.2/2001, republicată, pe 
raza municipiului Focşani. Poliţiştii locali din cadrul structurilor de ordine publică au 
participat independent sau împreuna cu forţele din sistemul integrat de ordine şi 
sigurantă publică pentru asigurarea măsurilor de or dine şi linişte publică la 
evenimentele ocazionate de desfăşurarea mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, 
procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale, promoţionale, manifestărilor 
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor 
asemenea activităţi care s-au desfăşurat în spaţiul public şi care au implicat aglomerări 
de persoane, fără a înregistra probleme deosebite. 

 În perioada de referinţă, poliţiştii locali au executat activităţi de prevenire a 
infracţionalitătii 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; 

  - au fost legitimate şi avertizate verbal un număr de peste 3700 persoane 
predispuse la comiterea de fapte antisociale: pe stradă, în localuri publice, parcuri, 
zone de ag rement şi alte locuri de pe raza municipiului Focşani; a fost asigurată 
ordinea şi liniştea publică în zonele vulnerabile ale municipiului Focşani, în vederea 
creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor şi preîntâmpinarea comiterii de fapte 
antisociale. 

În perioada de referinţă, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare pe raza 
municipiului Focşani, în vederea depistării persoanelor care depozitează ilegal gunoi 
sau moloz pe d omeniul public; astfel au fost avertizate firmele de construcţii care 
executau lucrări de reparaţii la faţadele blocurilor să îşi ridice molozul; 
        - poliţiştii locali au ex ecutat serviciul de pat rulare în zona de responsabilitate, 
avându-se în vedere îndepartarea cerşetorilor, menţinerea ordinii şi liniştii publice, 
descoperirea locaţiilor unde se depozitează moloz şi alte materiale pe domeniul public, 
precum şi lipsa gurilor de canal din municipiul Focşani, dar şi blocarea străzilor unde se 
executau lucrări în carosabil şi alte atribuţii în conformitate cu legile în vigoare. 
 În perioada mai sus-menţionată, poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea 
publică la stadionul « Milcovul » din municipiul Focşani, în zona « Sud », pe durata 
disputării meciurilor de fotbal; de as emenea, poliţiştii locali au i ntervenit pentru 
menţinerea ordinii şi liniştii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de futsal, la « Sala 
Polivalentă » din municipiul Focşani. 
        În perioada sarbătorilor de iarnă, poliţiştii locali au acţionat în vederea menţinerii 
ordinii şi liniştii publice în zona “Piaţa Unirii” şi “Gradina Publică”, unde a fost amenajat 
“Oraşelul copiilor” din municipiul Focşani, asigurând integritatea mobilierului urban şi a 
instalaţiilor tehnice apartinând domeniului public; 

În perioada de referinţă, poliţiştii locali au ac ordat sprijin echipajelor de 
deszăpezire care au intervenit pe raza municipiului Focşani, în vederea efectuării în 
bune condiţii a lucrărilor de curăţare a carosabilului de zăpadă/ gheaţă; în acest sens, 
poliţiştii locali au i ntervenit în vederea fluidizării traficului rutier, pe raza municipiului 
Focşani, pentru a fi ridicată zăpada de pe carosabil, de către utilajele de deszăpezire; 
       - poliţiştii locali au executat serviciul de pat rulare în zona de r esponsabilitate, în 
vederea depistării persoanelor fără adăpost şi îndrumarea acestora către adapostul 
temporar amenajat de Primăria municipiului Focşani, situat pe str.Albinei din municipiul 
Focşani, pentru evitarea unor eventuale inconveniente, datorită vremii nefavorabile, a 
schimbărilor de temperatura foarte scăzute ce au survenit în ultima perioadă. 

În perioada sărbătorilor pascale, 15/16 aprilie 2012, « Învierea Domnului », 
poliţiştii locali au avut în vedere bisericile şi cimitirele de pe raza municipiului Focşani, 
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datorită numărului mare de credincioşi care au par ticipat la manifestările religioase şi 
au luat apă sfinţită; 
      - Cu această ocazie, lucrătorii instituţiei noastre au acţionat pentru menţinerea 
ordinii publice, pentru identificarea şi îndepărtarea din zonă a persoanelor care perturbă 
buna desfăşurare a slujbelor religioase; au fost îndepărtate persoanele care apelează 
la mila publicului (cerşetori, persoane fără adăpost). 

     În data de 24 ianuarie 2012, poliţiştii locali au acţionat cu efective mărite alături de 
alte structuri de ordine publică, pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi ordine 
publică cu ocazia manifestărilor cultural - artistice care s-au desfăşurat cu ocazia „Zilei 
Unirii Principatelor Române”, având în vedere numărul mare de persoane care au 
participat la aceste evenimente, au fost luate măsuri de siguranţă, pentru a fi prevenite 
actele de tulburare a ordinii şi liniştii publice; în scopul fluidizării traficului rutier şi 
pietonal şi pentru a preveni crearea de ambuteiaje, poliţiştii locali din cadrul Serviciului 
rutier au acţionat permanent în zona desfăşurării evenimentelor şi în zona intersecţiilor 
aglomerate. 

         În data de 1 mai 2012, poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea publică/ 
fluidizarea traficului rutier, la ieşirea din municipiul Focşani, în zona « Crângului 
Petreşti », pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestaţiilor culturale, cu ocazia 
« Zilei de 1 Mai 2012 », ziua internaţională a muncii. 

       În perioada 6 iulie 2012- 10 iulie 2012, poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea 
publică în « Piaţa Unirii »  şi  « Gradina Publică », pentru desfăşurarea în bune condiţii 
a festivităţilor organizate de Primăria municipiului Focşani şi Consiliul Judeţean 
Vrancea, cu ocazia « Zilelor municipiului Focşani/ Festivalul Berii »; de asemenea, 
poliţiştii locali au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice în apropierea 
terenului de minifotbal amenajat în spatele cinematografului « Balada » din municipiul 
Focşani. 
      În perioada 18 octombrie- 21 octombrie 2012, poliţiştii locali au asigurat ordinea şi 
liniştea publică în « Piaţa Gării », cu ocazia desfăşurării « Festivalului Viei şi Vinului – 
Bachus », unde a fost susţinut un recital folcloric, de către « Ansamblul Ţara Vrancei »; 
de asemenea, a fost asigurată ordinea/ liniştea publică în « Piaţa Unirii », la « Festivalul 
Vinului» şi în zona «Parcului de distracţii pentru copii» amenajat de către Primăria 
municipiului Focşani şi Consiliul Judeţean Vrancea.  

 În scopul asigurării unor sărbători liniştite, poliţiştii locali au acţionat în zilele de 
Crăciun - 25/ 26 decembrie 2012 - pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică 
locuitorilor municipiului Focşani; cu aceasta ocazie, poliţiştii locali au patrulat zilnic pe 
străzile din cartierele oraşului pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi respectarea 
normelor de convieţuire socială.  În ultimele zile din acest an şi la inceputul anului - 31 
decembrie 2012/ 1 ianuarie  2013 - poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare pe 
raza municipiului Focşani, pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică şi buna 
desfăşurare a evenimentelor artistice organizate de către Primăria Municipiului Focşani 
şi Consiliul Judeţean Vrancea, în noaptea dintre ani. În acest sens, cu ocazia 
desfăşurarii Revelionului în aer liber, poliţiştii locali au fost mobilizaţi pentru a preveni 
comiterea de fapte antisociale şi îndepărtarea scandalagiilor dintre persoanele prezente 
în „Piaţa Unirii” şi „Gradina Publică”. De asemenea, poliţiştii locali din cadrul Serviciului 
privind Circulaţia pe drumurile publice au asigurat fluidizarea traficului rutier şi pietonal 
în zona centrală a oraşului; s-a acţionat pe străzile şi aleile dintre blocuri, parcări, 
precum şi în imediata apropiere a cluburilor pentru a asigurarea ordinii şi liniştii publice, 
precum şi identificarea grupurilor de tineri, care pe fondul consumului de băuturi 
alcoolice sunt predispuse la provocarea de scandal sau distrugeri. 

Pe parcursul anului 2012, având în  vedere activităţile specifice desfăşurate pentru 
asigurarea unui climat de siguranţă publică, poliţiştii locali au avut în vedere respectarea 
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prevederilor legale privind lipirea afişelor electorale pe panourile special amenajate, în  
perioada desfăşurării campaniei electorale, pentru alegerile locale, din data de 10 iunie 
2012 şi alegerile parlamentare, din data de 9 decembrie 2012; 

-patrulare auto şi control în trafic pe raza municipiului Focşani; au fost schimbate 
staţiile de emisie - recepţie ale agenţilor care executau serviciul de menţinere a ordinii şi 
liniştii publice la panourile electorale amplasate în următoarele zone din municipiului 
Focşani : « Gara; Obor; Centru; Bahne; Sala Polivalenta; Sud/Piata » şi în « Cartierul 
Mândreşti ». 

În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, poliţiştii locali au avut în 
vedere măsura sancţionării contravenţionale a per soanelor care distrug, deteriorează, 
murdăresc, acoperă prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-
program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală; de 
asemenea, în atenţia poliţiştilor locali au fost şi persoanele care afişează mijloacele de 
propagandă electorală în alte locuri decât cele permise, conform HCL Focşani 
nr.131/2012. 
 

 
 

În perioada de referinţă, poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea publică, cu 
ocazia oficierii căsătoriilor, la  Teatrul « Maior Gheorghe Pastia » din municipiul Focşani; 
poliţiştii locali au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice la « Mausoleul 
Eroilor » din cartierul Sud, unde a fost supravegheată executarea lucrărilor de 
modernizare/ reabilitare;  
      - de asemenea, poliţiştii locali au executat serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii 
publice în « Parcul Nicolae Bălcescu » din municipiul Focşani, în zona pistei de skate-
board şi a aparatelor de gimnastică amplasate de Primăria municipiului Focşani. 
    Pe parcursul anului 2012, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare auto pe 

raza municipiului Focşani, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, avându-se în vedere 
îndepărtarea persoanelor care apelează la mila publicului trecător, în zona centrală; au 
fost legitimate şi îndrumate către domiciliu persoanele fără adăpost care cerşeau în faţa 
bisericilor/ lăcaşelor de cult de pe raza municipiului Focşani. 
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- de asemenea, poliţiştii locali s-au deplasat pe str.Ana Ipătescu, unde au executat 
serviciul de menţinere a ordinii şi liniştii publice, cu ocazia distribuirii ajutoarelor, produse 
alimentare primite de la Uniunea Europeană, pentru persoanele cu venituri mici, cu 
handicap şi a pensionarilor, în incinta depozitului « Asistenţei Sociale », situat pe strada 
mai sus-menţionată. 

În această perioadă, poliţiştii locali au ex ecutat serviciul de pat rulare pe r aza 
municipiului Focşani, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea 
condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori; au fost însoţiţi funcţionarii de 
specialitate ai Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice (Trezoreria Statului), 
pentru activităţi specifice. 

În perioada supusă analizei, în temeiul prevederilor legale, poliţiştii locali cu 
atribuţii pe linie de ordine publică şi circulaţie rutieră, au avut cu prioritate în atenţie 
supravegherea prin patrulare şi observare a zonelor de interes operativ din apropierea  
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Focşani. 

Prin urmare au fost desfăşurate activităţi de prevenire şi combatere a aspectelor 
care generează delincvenţa juvenilă şi consecinţele juridice în cazul adoptării unui 
comportament antisocial; au fost aplicate prevederile Legii nr.61/1991, republicată în 
2011, cu privire la pătrunderea fără drept în unităţile şcolare; infracţiuni contra 
persoanelor din Codul Penal (furtul, lovirea, tâlhăria), consecinţele juridice şi măsurile 
de protecţie împotriva comiterii unor astfel de fapte; aspecte privind consecinţele 
consumului de plante etnobotanice; modul de sesizare a f aptelor antisociale; aspecte 
privind absenteismul şi comportamentul violent. 
       Pe parcursul anului 2012, poliţiştii locali au desfăşurat şi alte activităţi, în colaborare 
cu Poliţia municipiului Focşani, după cum urmează: 
       - Au fost efectuate un număr de 1193 pânde/ supravegheri operative şi au fost 
aplanate un număr de peste 12 stări conflictuale; a fost asigurată supravegherea 
traficului rutier şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, avându-se în atenţie prevenirea 
faptelor antisociale şi a infracţionalităţii stradale, pe raza municipiului Focşani; 
        - În acest sens au fost organizate acţiuni punctuale în zonele vulnerabile ale 
municipiului Focşani, în vederea creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor şi 
preîntâmpinarea comiterii de fapte antisociale stradale; 

             - Au fost supravegheate bancomatele, sediile bancare, casele de pariuri sportive,  
casele de schimb valutar, casele de amanet, cazinourile, agenţiile loto, staţiile Peco/ 
benzinăriile, agenţiile de v oiaj, magazinele de bijuterii; au fost verificaţi agenţii de 
pază/sistemele de pază, de la obiectivele economice, pentru prevenirea spargerilor; s-a 
acţionat în zona barurilor/restaurantelor pentru a fi prevenite infracţiunile cu violentă; 
       - Au fost supravegheate parcările auto slab iluminate pentru a f i prevenite furturile 
din autoturisme, dar şi societăţile comerciale, supermarketurile; au fost verificate lăcaşele 
de cult, oficiile poştale, unităţile de învăţământ, casieriile Electrica, Trezoreria  şi 
Biblioteca din municipiul Focşani. 
         Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine publică au constatat pe parcursul anului 
2012, un număr de 50 sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr de 36 amenzi 
contravenţionale aplicate şi un număr de 14 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 încalcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, un număr de 44 sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 12 avertismente şi 32 amenzi, în valoare de 12600 lei ; 

           - HCL Focşani nr.63/2002 privind gospodărirea municipiului Focşani, un număr de 
5(cinci) sancţiuni contravenţionale, dintre care 2(doua) avertismente şi 3(trei) amenzi, în 
valoare de 700 lei; procese verbale de contravenţie anulate =  5(cinci) bucaţi. 
      În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locala a m unicipiului Focşani 

cooperează cu unităţile, respectiv structurile teritoriale judeţene ale Poliţiei Romane, ale 
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Jandarmeriei 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 condiţiile 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. 

 
   Serviciul circulaţia pe drumurile publice 
În conformitate cu competenţele stipulate de art. 7 din Legea nr. 155/2010, 

poliţiştii locali cu atribuţii pe linia circulaţiei rutiere, au desfăşurat activităţi pentru 
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, asigurând măsuri de circulaţie 
ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 
pichetare, manifestări cultural-artistice, sportive sau religioase, precum şi cu ocazia altor 
activităţi care s-au desfăşurat pe drumurile publice şi au implicat aglomerări de 
autovehicule şi persoane, având ca temei legal prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile legale, au fost desfăşurate activităţi de 
responsabilizare a c onducătorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai 
mare de 3,5 t, autoturisme care parchează/staţionează necorespunzător pe domeniul 
public; depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate 
transportul de călători în regim de taxi şi transport intra/interjudeţean ce nu respectă 
staţiile autorizate, precum şi sancţionarea conducătorilor de v ehicule cu tracţiune 
animală care incalcă prevederile legale în vigoare. 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind Circulaţia pe drumurile publice au 
participat la fluidizarea traficului rutier pe raza municipiului Focşani, cu ocazia 
lucrărilor de r efacere a covorului astfaltic pe unele artere de circulaţie sau cu ocazia 
toaletării arborilor care nu prezentau siguranţă, acordând sprijin regiilor şi serviciilor 
subordonate autorităţii locale. 

De asemenea, s-a urmărit fluidizarea circulaţiei rutiere în principalele intersecţii 
din zona centrală a municipiului Focşani, în zona unităţilor de învăţământ şi a 
principalelor instituţii publice. 

Pe linia respectării prevederilor OUG nr.195/2002, predominante au fost 
sancţiunile privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe raza municipiului 
Focşani, în acest sens poliţiştii locali dispunând ridicarea unui număr de 693 
autovehicule depistate ca fiind oprite sau staţionate neregulamentar. 

 Poliţiştii locali au acordat sprijin agenţilor de la Poliţia Rutieră, din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, în scopul desfăşurării în condiţii de 
sigurantă a traficului auto şi pietonal; supravegherea traficului rutier cu aparatul radar, 
după cum urmează: 

 - Patrulare auto şi control în trafic pe raza municipiului Focşani, pentru prevenirea 
accidentelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului rutier, în vederea respectării 
indicatoarelor « Accesul Interzis » şi « Oprirea Interzisă » din municipiul Focşani;  
      - Acţiune în vederea ridicării autoturismelor staţionate pe trecerile de pietoni din 
municipiul Focşani; acţiune pentru identificarea conducătorilor auto care nu poartă 
centura de siguranţa şi vorbesc la telefonul mobil în trafic; acţiune pe linie de anvelope 
de iarnă; au fost implementate un număr de 2743 puncte penalizare, la Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Vrancea; 

      - Patrulare în zona de r esponsabilitate, avându-se în vedere identificarea 
autoturismelor abandonate pe domeniul public, conform prevederilor legale în vigoare, 
Legea nr.421/2002, cu modificările şi completările ulterioare; acestea aveau pneurile 
desumflate, caroseria ruginită, placuţele de înmatriculare, parbrizul, geamurile şi luneta 
lipseau, fiind nemişcate din locul respectiv pentru o perioadă indelungată, 6(şase) luni sau 
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1(un) an; au fost identificate un număr de peste 24 autoturisme abandonate pe r aza 
municipiului Focşani; 
       - În acest sens au fost aplicate un număr de 1522 sancţiuni contravenţionale, 965 
avertismente şi 557 amenzi, în valoare de 85555 lei, conform prevederilor legale în 
vigoare, OUG nr.195/2002 ; HG nr.1391/2006, privind circulaţia pe drumurile publice; 
acţiune pentru prevenirea tulburării folosinţei parcărilor de reşedinţă, conform HCL 
Focşani nr.95/2006 şi HCL nr.63/2002, privind gospodărirea municipiului Focşani; 
prevenirea ocupării locurilor pentru persoanele cu dizabilităti (handicap), conform Legii 
nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare; procese - verbale de contravenţie 
anulate - 3(trei) bucăţi. 
       - Staţionare în « Piaţa Unirii » şi « Gradina Publică »; poliţiştii locali au avut în vedere 
prevenirea sau încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de 
mopede, vehicule cu tracţiune animală pe raza municipiului Focşani. 

       În scopul fluidizării traficului rutier şi pietonal şi pentru a preveni crearea de 
ambuteiaje, poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind circulaţia pe drumurile publice au 
acţionat permanent în zona desfăşurării evenimentelor şi în zona intersecţiilor 
aglomerate. 

   În perioada de referintă, 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 HG 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, după cum urmează: 

  
Informare privind activitatea Compartimentelor privind protecţia mediului; 

activitate comercială şi disciplina în construcţii/ afişaj stradal 
      - 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 f ost realizate 
desfiinţări/demolări, conform Legii 
nr.50/1991 pentru construcţiile 
edificate fără respectarea autorizaţiei 
de construire pe domeniul public; 
      - Au fost identificate  rampele 
clandestine de deşeuri şi  terenurile 
neîmprejmuite şi nesalubrizate; au 
fost verificate construcţiile efectuate 
în municipiul Focşani, aplicându-se 
totodată amenzi şi fiind emise 
somaţii în vederea desfinţării (pentru 
garaje,tonete,împrejmuiri etc), pentru 
abateri de la legislaţia în vigoare; 
     - Poliţiştii locali au acţionat pentru 
verificarea respectării normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral  şi 
orice alta formă de afişaj/ reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul 
de desfăşurare a activităţii economice; 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 93 

      - Unităţilor controlate care funcţionează în magazine sau în unităţi de alimentaţie 
publică şi care nu au prezentat autorizaţia de funcţionare (sau nu a fost gasită în 
unitate) li s-a dat termen de 30 de zile pentru prezentarea la sediul Poliţiei Locale a 
autorizaţiei de funcţionare conform HCL nr.304/2005 pentru aprobarea metodologiei de 
autorizare a comercializării produselor şi serviciilor de piaţă, în unităţile comerciale şi în 
sistem ambulant pe raza municipiului Focşani; 
        - În cazul nerespectării termenelor stabilite prin notele de control, agenţilor 
economici li s-a aplicat măsura sancţionării cu amendă contravenţională şi suspendarea 
activităţii până la intrarea în legalitate. 
 
 Compartimentul evidenţa persoanei 
         Pe parcursul anului 2012, personalul din cadrul Compartimentului evidenţa 
persoanei a desfăşurat activităţi de verificare a respectării prevederilor legislative, 
conform competenţelor ce le revin; au fost date inştiinţari pe raza municipiului Focşani, 
avându-se în vedere punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi 
a minorilor cu varsta 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 Evidenţa a Populaţiei Focşani, conform respectării 
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date. 
 

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. 
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Compartimentul financiar-contabil, administrativ, resurse umane 
Resursele financiare ale Poliţiei Locale a municipiului Focşani sunt asigurate prin 

finanţare de la Bugetul local şi finanţare din venituri proprii. 
 Bugetul de v enituri 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 2012 a fost în sumă de 2657000 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 finanteaza din bugetul Poliţiei Locale a municipiului Focşani; uniforma şi insemnele 
distinctive se poarta de către poliţiştii locali numai în timpul executarii serviciului. 
 Pe parcursul anului 2012, Poliţia Locală a municipiului Focşani a achiziţionat 
uniforme/echipament de vară/iarnă pentru poliţiştii locali, conform prevederilor legale în 
vigoare; de asemenea, funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de activitate ale 
Poliţiei Locale a municipiului Focşani au efectuat cursuri de perfecţionare profesională 
organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în centrele regionale. 
 

 
 

În cursul anului 2012, personalul Compartimentului resurse umane a desfăşurat 
activităţi specifice în domeniu, respectiv întocmirea deciziilor de încetare a raporturilor 
de serviciu, de num ire în funcţiile publice; sancţionarea disciplinară, cu diminuarea 
salariului: au fost sancţionaţi un număr de 2(doi) funcţionari publici din cadrul Serviciului 
Ordine Publică, care au consumat bauturi alcoolice în timpul executării serviciului; 
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 2012; 
desfăşurarea pregătirii profesionale lunare cu cele doua categorii de personal angajat al 
instituţiei. 
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 Pe parcursul anului 2012, un număr de 18 poliţiştii locali au urmat cursurile de 
formare iniţială în Centrul Naţional de pregătire din municipiul Iaşi, cu durata de 3(trei) 
luni; în acest sens, poliţiştii locali au abs olvit 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 tiparite cu antetul 
Ministerului Afacerilor Interne şi au regimul prevăzut de l ege 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 initiala, 
conform Legii nr.155/2010 şi HG nr.1332/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale. 
 De asemenea, în anul 2013 un număr de 18 poliţişti locali vor urma cursurile de 
formare iniţială; aceştia vor fi trimişi la centrele de pregătire, conform Ordinului 
Ministerului Afacerilor Interne, privind formarea iniţială în instituţiile de învăţământ ale 
Ministerului Afacerilor Interne, a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii 
publice şi în domeniul circulaţiei rutiere. 
 

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2013 
 

În vederea îmbunătăţirii performanţelor în anul 2013, cu efecte în creşterea 
gradului de securitate publică în municipiul Focşani sub toate aspectele, Poliţia Locală  
îşi propune realizarea principalelor obiective: 
        - Creşterea eficienţei activităţii în toate domeniile conferite de actele normative în 
vigoare; creşterea contribuţiei poliţiştilor locali la prevenirea faptelor de natură 
contravenţională şi infracţionala; echiparea şi dotarea poliţiştilor locali întocmai 
dispoziţiilor H.G. nr. 1332/2010; îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul 
efectivelor Poliţiei Locale a municipiului Focşani; reducerea timpului de reacţie pentru 
intervenţia şi operativitatea deplasării poliţiştilor locali la evenimentele sesizate de către 
cetăţenii municipiului Focşani; 
        - Asigurarea pregătirii profesionale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniile 
Ordinii publice şi Circulaţiei pe drumurile publice, potrivit prevederilor legale: Legea nr. 
155/2010 şi Ordinul Ministerului Afacerilor Interne - privind formarea iniţiala, în instituţiile 
de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere; 
        Pe considerentul că sediul actual în care ne desfăşurăm activitatea nu este 
suficient, deoarece o dată cu înfiinţarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, au fost 
adaugate alte competenţe Poliţiei Locale, conform Legii nr.155/2010 şi HG 
nr.1332/2010, fiind necesare mai multe compartimente şi totodată o cameră specială 
destinată depozitării armamentului şi muniţiei de care dispunem, am dori să solicităm 
sprijinul Primăriei municipiului Focşani, în vederea alocării unui nou sediu pentru 
desfăşurarea tuturor activităţilor în condiţii mai bune. 
 
 

EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STAREA CIVILĂ 
 

În perioada analizată, activitatea pe linie de regim evidenţă şi stare civilă s-a 
desfăşurat având la bază prevederile Ordonanţei Guvernului 84/30.08.2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, OUG 97/14.07.2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare, OG 41/30.01.2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice, HG 1375/04.10.2006 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea 21/01.03.1991 privind 
cetăţenia română, Legea nr.677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea 
544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Ordonanţa 
27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, Legea 
182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,  Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, republicată cu modificările ulterioare, Metodologia cu privire la 
aplicarea unitară în  materie de stare civilă aprobată prin HG nr. 64/211 cât şi celelalte 
dispoziţii şi instrucţiuni primite de la eşaloanele superioare. 
  
  EVIDENŢA PERSOANELOR 

 
 La data de 31.12.2012, populaţia activă a S.P.C.L.E.P Focşani era de 172 253 
persoane, repartizate intr-un număr de 20 comune şi mun. Focşani. 
 
 În anul 2012 au fost luate în  evidenţă 

- la naştere: 1538 persoane 
- la dobândirea cetăţeniei: 31 persoane 
- la schimbarea domiciliului din străinătate în  România: 60 

 
În perioada analizată au fost eliberate un număr de 12792 acte de identitate din 
care: 

- Carţi de identitate: 12494 
- Carţi provizorii de identitate: 298  

 
Carţi de identitate eliberate 

1. Între 14 şi 18 ani – 1083 
2. Peste 18 ani – 29 
3. La expirarea valabilităţii 

– 7452 
4. La schimbarea numelui 

– 560 
5. La schimb. 

Rangului/den. localit./str. 
sau renum. – 16 

6. La schimbarea 
domiciliului – 2054 

7. În locul celor pierdute – 
1142 

8. În locul celor furate – 24 
9. În locul celor 

deteriorate/distruse – 429 
10. Prin procură specială – 97 
11. Alte cazuri – 631 
12. Cărţi de alegător eliberate - 2995 
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Situaţia persoanelor care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui nou 
act de identitate în termenul prevazut de lege este următoarea: 

 
- plecaţi în străinatate: 103 
- plecaţi în alte localităţi din ţară: 79 
- posibili decedaţi: 16 
- retinuţi/arestaţi: 6 
- necunoscuţi la adresa: 75 
- UG/UL: 19 
- alte cazuri: 13 

 
Tot în această perioadă au fost efectuate un număr de 5181 schimbări de 

domiciliu din care: 
 

- în aceeaşi localitate: 1724 
- dintr-o localitate în alta: 4457 

 
Au fost verificate în evidenţe 1520 persoane din care: 
 

- pentru alte ministere: 1031 
- Pentru persoane fizice: 379 
- Pentru MAI: 78 
- Pentru agenţi economici: 32 

 
Au fost aplicate un număr de 1138 vize de flotant 
Au fost verificate în  alte evidenţe un număr de 410 persoane 

 
o ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 
 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. 
 În perioada analizată au fost executate următoarele activităţi: 

1. Numărul de menţiuni primite şi operate: 1673 
2. Menţiuni generate de înregistrarea actelor proprii: 3997 
3. Divorţuri operate: 224 
4. Întocmit extrase căsătorie cu menţiunea de divorţ: 224 
5. Acte de stare civilă înregistrate: 

- naşteri: 2412 
- căsătorii: 8503 
- decese: 1079 

6. Certificate eliberate: 
- naşteri: 4335 
- căsătorii: 716 
- decese: 1218 

7. Întocmit buletine statistice: 
- naşteri: 2380 
- căsătorii: 503 
- decese: 1079 

 8.Întocmit comunicări naşteri: 2407 
9.Registre naşteri opisate:  7 
10.Registre căsătorii opisate: 2 
11.Registre decese opisate: 3 
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12.Registre naşteri/căsătorii/decese opisate pe anii 1906 – 1920: 0 
13.Rectificări şi completari acte de stare civila: 7 
14.Întocmit dosare rectificări: 6 
15.Schimbări de nume şi prenume: 12 
16.Întocmit dosare transcrieri acte de stare civilă: 206 
17.Întocmit dosare mentiuni schimbare nume şi prenume: 4 
18.Întocmit dosare în scriere menţiuni căsătorie şi deces: 1 
19.Întocmit dosare pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ: 2 
20.Întocmit livrete de familie: 534 
21.Întocmit cereri pentru deschiderea procedurii succesorale(anexa 24): 561 
22..Legat,numerotat arhivă generată de actele proprii şi de actele primite.  
23.Oficieri căsătorii: 469 
 
 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 plată 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 odihna; 
- a verificat pontajele prezentate de compartimentele din structura serviciului; 
- a întocmit şi transmis situaţia privind codul de conduita a funcţionarilor publici 

din cadrul serviciului; 
- în trim. I al anului 2012 a fost realizat transferul în  interesul serviciului a doi 

functionar publici specializati în  domeniul activităţii de evidenţă a 
persoanelor, respectiv stare civilă; 

 
Pe linie financiar, contabilitate s-au executat următoarele lucrări: 
 
- a elaborat contul de execuţie; 
- 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 
 
            Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 stipulează ca serviciile sociale reprezintă 
ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale în vederea depăşirii 
situaţiilor de dificultate a cetăţenilor. 
           Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, înfiinţat prin HCL 74/2003 
este organizat şi funcţionează ca furnizor de servicii sociale primare, cu titlu permanent 
şi temporar, fără găzduire şi asigură accesul la prestaţiile sociale prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 
 

 
 
            În cursul anului 2012 serviciului i-au fost adresate peste 11000 solicitări scrise 
din partea cetătenilor, instituţiilor din Focşani, din judetul Vrancea şi din alte localităţi. 
            Pentru solicitanţi  au fost întocmite peste 6000 anchete sociale impuse de cadrul 
legal actual, după cum urmează:   
 

1. Venitul minim garantat reglementat de Legea 416/2001 actualizată: 
• Dosare noi primite                                    20 
• Instituire drept                                                                                21 
• Total dosare aflate în  plată  96 
• Suspendarea plăţii                                                                   60 
• Încetarea plăţii                                                                                 45 
• Reluare plată                                                             62 
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• Ajutoare de urgenţă                                 24 
• Adeverinţe pt. beneficiarii L.416/2001                 243 
• Reevaluări dosare ajutor social  380 

 
2. Anchete sociale pentru solicitanţii serviciilor Cantinei de ajutor social:  
• Verificarea dosarelor pentru înscrierea la Cantina de ajutor social şi 

întocmirea anchetelor sociale în  vederea aprobării 
40 

 
3. Alocaţia de stat reglementată de Legea 61/1993 : 
• Dosare alocaţii de stat 635 

 
4. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei conf. OG 70/2011: 
• Anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise, încetare 

de acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 2011-2012. 
   3282 
 
           

• Dispoziţii încetare ajutor : 
- Enet                                
- Distrigaz                            

 
     240 
       43 

• Referate şi Dispoziţii modificare cuantum ajutor încălzire Enet/Distrigaz 
sezon 2011-2012 

  370 
       53 

• Referate şi Dispoziţii încetare acordare ajutor încălzire  
• Verificări şi introduceri în baza de date a cererilor de ajutor încălzire cu 

lemne sezon rece 2012-2013 

   
 
     291 
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5. Persoane încadrate într-un grad de handicap conf. Legii 448/2006: 
• Dosare - asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav,  

primite în   2012 
46 

• Total dosare în  plată  asistenţi personali 2012   353 
• Indemnizaţii persoană cu handicap grav- 2012 220 
• Verificarea listelor cu persoanele decedate în 2012 1079 

• Verificarea activităţii asistenţilor personali pe linia respectării atribuţiilor 
ce le revin în îngrijirea asistaţilor 

276 

• Verificarea beneficiarilor de indemnizaţii de însotitor 90 
• Anchete sociale pt. expertizarea medicală a persoanelor cu handicap 1160 
• Primirea şi verificarea rapoartelor de activitate a asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav 
334 

• Anchete sociale pentru centrele de internare şi recuperare a 
persoanelor cu handicap 

42 

• Anchete sociale pentru evaluarea socio-materială a persoanelor care 
solicită internare în Căminul pentru  Persoane Vârstnice Focşani 

20 

• Anchete sociale pentru persoanele care solicită externarea din Căminul 
pentru Persoane Vârstnice-Focşani-decedaţi 

12 

• Anchete sociale pentru reevaluarea persoanei vârstnice internate pe 
perioadă determinată în Căminul pentru Persoane Vârstnice - Focşani 

18 

 

 
 
 În conformitate cu prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale a P ersoanelor cu 
Handicap nr. 319/2007 – de aprobare a Tematicii instruirii asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, cursul lunii mai  2012 au fost instruiţi 146 asistenţi 
personali, dupa cum urmează: 44 nou angajaţi şi 102 reinstruiţi. 
 

6. Protecţia copilului conf. Legii 272/2004 actualizată: 
• Anchete sociale de evaluare şi reevaluare a familiilor copiilor aflaţi în  

situaţie de risc social  
134 

• Convocat şi întrunit Consilii de familie 13 
• Întocmit Plan de servicii în vederea menţinerii copilului în familia 

naturală sau extinsă 
15 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 102 

• Monitorizarea periodică a cazurilor aflate în  evidenţă de copii cu  părinţi 
plecati în străinătate 

60 

• Consiliere psihologică acordată familiilor şi copiilor aflaţi în  situaţie de 
risc  social şi  cu handicap 

 195 

• Verificarea şi înregistrarea dosarelor de indemnizaţie/stimulent pt. 
creştere copil până la vârsta de 2ani, respectiv 3 – 7 ani pentru copilul 
cu handicap 

     536 
 
 

• Anchete solicitate de şcoli pentru solicitanţii de ,, Bani de liceu ,,        15 
• Anchete sociale pentru solicitanţii de burse sociale                                                                                        3 

 
7. Alocatii pentru susţinerea familiei conf Legii 277/2010: 
• Încetate 41 
• modificare cuantum 50 
• suspendare drept 39 
• stabilire drept 39 
• respingere drept 
• reluare plată 

8 
18  

• operare în baza de date  şi completarea declaraţiei la 6 luni 303 
• anchete sociale la 1 an 84 

 
8. Autoritate Tutelară: 
• Anchete sociale privind cazurile de delincvenţă juvenilă 19 
• Anchete sociale privind încredinţarea spre creştere şi educare a 

minorilor 
212 

• Dare de seama şi predarea dosarelor de tutelă Judecatoriei Focşani 11 
• Anchete sociale privind instituirea curatelei şi a tutelei de către instanţa 

de tutelă 
• Anchete sociale detinuţi ce solicită întreruperea pedepsei  

     
36 
5            

 
     9. Compartiment juridic: 

• Întocmit proiecte decizii ale directorului executiv       262 
• Administrare dosare judiciare şi reprezentare în faţa instanţelor de 

judecată, în cauzele judecate în aceste dosare, aviz de legalitate 
contract cadru conturi salarii asistenţi personali 

        25                    

• Întocmit proiecte dispoziţii ale primarului privind alocaţia de susţinere 
a familiei, plan de servicii pentru copiii aflaţi în situaţie de risc s.a 

               
103 

• Avizat legalitate contracte de munca asistenţi personali, persoane cu  
          handicap grav                                                                                                  

        98 

• Comunicări dispoziţii ale primarului privind alocaţia de susţinere         10 
 

10. Persoane vârstnice: 
• Anchete sociale ptr. persoanele vârstnice care şi-au  înstrăinat bunurile 

cu clauză de întreţinere viageră 
19 

 
11. Adăpostul de Noapte „Sf. Nicolae” conf. HCL 12/2012 
• Anchete sociale pentru persoane care beneficiază de serviciile oferite 

de Adăpostul de Noapte „Sf. Nicolae” din Focşani 
18 
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12. Diverse: 
• Deplasări repetate în  teren pentru colectarea datelor în vederea 

întocmirii anchetelor sociale 
              

4510 
• Anchete sociale diverse, privind: petiţii, condamnaţi, audienţe, persoane 

asistate în  diferite unităţi de ocrotire din ţară 
146 

 

• Anchete sociale de verificare a beneficiarilor de pachete de Paşti oferite 
de Consiliul Local Focşani; 

326 
 

• Anchete sociale solicitanţi pachete cu alimente Crăciun 230 

 
13.  Categoriile de persoane care au beneficiat la 31.12.2012 de gratuităţi pe 
mijloace de transport în  comun , conf HCL 146/2012 sunt: 
• Pensionarii a caror pensie lunară nu depăşeşte cuantumul de 850 lei 3126 
• Persoane care prezintă certificate de încadrare în  gradul I sau II de 

handicap şi  (permanent şi revizuibil) inclusiv asistenţi personali 
2264 

• Deţinuţi politic şi persecutati politic 104 
• Revoluţionari 4 
• Veterani de război 20 

 
     14. Compartiment strategii, programe, proiecte: 

• informare, pe diverse căi de comunicare: e-mail, fax, telefonic, adrese scrise, 
despre lansarea de licitaţii de proiecte din partea finanţatorilor naţionali/ 
internaţionali; 
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• efectuarea de deplasări în teren şi elaborarea a  anchete sociale/ evaluări în 
vederea încadrării / reîncadrării în grad a persoanelor cu handicap/ asistenţi 
personali /indemnizaţii / burse şcolare/ verificare cereri încălzire sezon rece 
2011-2012/ primire cereri încălzire sezon rece 2012-2013. 

• activitate de căutare şi atragere de sponsorizări şi donaţii, pentru a sprijini 
derularea activităţii din cadrul celor două creşe / la sediul SPLAS Focşani; 

• monitorizarea lunară a serviciilor sociale furnizate de Crucea Rosie Vrancea 
în cadrul  Adapostului de noapte  „Sfantul Nicolae cel Nou”, cu sediul în str. 
Albinei, nr. 18 (etaj),  pentru persoane adulte fără locuinţă; 

 

 
 

• continuă derularea activităţilor în parteneriat, a Programului „Reducerea 
Riscului de Recidivă după Închisoare” – program de pregătire pentru liberare şi 
asistenţă post-penală  a persoanelor private de libertate. Între 25 - 27 ianuarie 
2012, inspectorii SPLAS Focşani au participat la Seminarul „Evaluarea 
mecanismului de funcţionare a Relelelor Locale de Colaborare”, în cadrul 
proiectului.  

 Continuă implementarea, în parteneriat, a pr oiectului „Formare, consiliere, 
ocupare – model interregional de reintegrare a per soanelor private de 
libertate” cu finanţare POSDRU, beneficiar Fundaţia Şcoala Română de a 
Afaceri, Filiala Vrancea. 

• În luna ianuarie, în cadrul proiectului VET – Voluntariat pentru educaţie 
timpurie, s-a încheiat activitatea celor 4 ec hipe de voluntari (7 persoane) la 
Creşa nr. 1  şi Creşa nr.  7,   s electate cu sprijinul Filialei de Cruce Roşie 
Vrancea. 

• A început a patra runda a proiectului VET – Voluntariat pentru educaţie 
timpurie. Cu sprijinul partenerului, Filiala de Cruce Roşie Vrancea, în lunile 
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septembrie - noiembrie 2012, au fost selectaţi 6 voluntari împărţiti în 3 echipe, 
după cum urmează: 

- Creşa 1- 5 voluntari;           - Creşa 7 – 1 voluntar 
• În cadrul unui parteneriat inter-instituţional cu Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” 

din Focşani, un număr de 29 elevi, din clasa a IX-a, de educatori-puericultori, 
organizaţi în 4 echipe de câte 7 tineri realizează săptămânal, practică de 
specialitate  în cadrul Creşei nr. 7 Focşani. 
S-a experimentat la grupa mare, cu rezultate promiţătoare cutia Discovery 
donată de Fundaţia Siemens România ce cuprinde materiale pentru 
experimente stiintifice adaptate prentru copii cu vârsta între 3-6 ani, în 
domeniul energiei, electricităţii, mediului înconjurător şi sănătăţii.  
În cursul semestrului II al anului şcolar 2012-2013 experimentul va fi continuat şi 
la grupa mare a Creşei nr.1 Sud. 
 

15. Compartiment personal: 
• întocmit contracte de muncă pentru asistenţii personali nou încadraţi 35 
• întocmit contract de muncă pe baza noului certificat de încadrare în  

grad de handicap 
78 

• întocmire referat încetare activitate asistenţi personali  61 
• întocmire dare de seamă S1 lunar  X 
• întocmit referat pentru punere în plată indemnizaţii însoţitor 47 
• întocmit adeverinţe (spital, policlinică, Casa de pensii etc.) 603 
• întocmit referat de încetare plata indemnizaţii însoţitor 44 
• întocmit calcul spor vechime 32 
• întocmit referat modificare gradaţie asistenţi personali        20 
• întocmit dosar pensie limită de vârstă, invaliditate, anticipată 1 
• întocmit CO asistenţi personali      243       
• gestionare rapoarte de evaluare personal contractual 236 
• actualizare dosare profesionale pentru  funcţionarii publici 12 
• întocmit situaţie lunara cu asistenţii personali şi plăţile aferente lunii 

pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
- 

• verificare documente primare şi întocmire state de plată pentru 
personalul propriu, creşe şi asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap 

X 

• întocmit referat încetare raport de servici funcţionari publici 1 
• actualizare fişe post personal contractual şi funcţionari publici 51 
• întocmit documentaţie examen promovare          1 

 
În trim. I al anului 2012, Compartimntul Audit din cadrul Primăriei municipiului 

Focşani a evaluat execuţia bugetului serviciului pentru perioada 1.01.2010-31.12.2011, 
apreciidu-se încadrarea în prevederile legale. 

 În trim. II al anului 2012,  s-a întocmit documentaţia, autoevaluarea şi evaluarea 
în teren a îndeplinirii standardelor de calitate a serviciilor şi prestaţiilor sociale acordate. 

Pe baza acestora Comisia Tehnică împuternicită de Ministerul Muncii a decis 
reacreditarea serviciului pentru furnizarea de servicii sociale pe o perioada de 3 ani 
începand cu data de 1.06.2012.  
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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. 

Cantina de ajutor social prestează servicii  sociale gratuit  sau contra cost 
persoanelor aflate în  situaţii economice  sociale sau medicale  deosebite . 
 

 
 

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 în văţământ 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; 
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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  
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  în dreptăţite 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 situatii deosebite.   
Hrana se distribuie pentru cele două mese, de regulă, a dată pe zi, la sediul   
cantinei . 
Beneficiarii de aj utor social au dreptul  l a 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 indemnizaţia 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 gospodărie.  
         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 
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securitate şi  igienă a muncii  conform HOTARÂREA nr. 237/2001  privind stabilirea  
participării persoanelor  care  beneficiază de serviciile  Cantinei de ajutor social  
Focşani sau a reprezentanţilor  legali  ai acestor  persoane  la unele activităţi 
gospodăreşti.  
  La data de 31.12.2012 unitatea  a asigurat  prestari de servicii pentru un  număr 
de  400 beneficiari de aj utor social la Cantina de ajutor social Focşani, adica  127 
familii. 

Din numărul de  400 persoane care beneficiază de hrană pe bază de anchetă 
socială, un număr de  90 persoane beneficiază de hrană contra cost, cu plata unei 
contribuţii de 30% din venitul net /persoană conform Legii nr. 208/1997 art .4 alin. 2 fără 
a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi  perioadă. 

Din totalul de  400  persoane, Cantina de ajutor social distribuie hrană la 43 
pensionari şi 357 minori . 
  Pentru 10 familii, care din motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei,  
se distribuie hrana 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 2012 s-au alocat de la bugetul local credite în  sumă totală de 916620 mii 
lei, iniţial s-a alocat de la bugetul local suma de 796000 mii lei , iar datorită faptului că în 
luna octombrie  s-a majorat alocaţia de hrană conform HCL nr.127/306/25.10.2012 de 
la 6 lei cât a fost stabilită prin HG. Nr.421/2008 la 7lei/persoană. 
Repartizate astfel :                                                                        - mii lei - 
        TITLU  I  CHELTUIELI DE PERSONAL                        187,000  
        TITLU II  BUNURI ŞI SERVICII                                   1058,340     
            Din care : 
          1. Hrană pt oameni                                                          916,62 
          2. Bunuri şi servicii                                                            69,98 
           - Încălzit , iluminat                                                              21,75 
           - Materiale pt curăţenie                                                       4,73 
           - Apă, canal, salubritate                                                       4,40 
           - Poştă telefon telex radio                                                    1,80 
           - Furnituri de birou                                                                3.00                 
           - Carburanţi                                                                            6,00 
           - Alte bunuri  şi prest. servicii                                               28,30 
         3. Medicamente                                                                      0,200                        
          4. Reparaţii  curente                                                            11,70  
         5.Bunuri de nat.ob.inventar                                                    3,80  
         6. Protecţia muncii                                                                 0,50 
         7. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                                    55,54     
          
           Creditele deschise şi repartizate la data de  31.12.2012, au fost   
     consumate  astfel : 
 
      TITLU I .CHELTUIELILE DE PERSONAL                            186,912lei 
      TITLU II. CHELTUIELILE MATERIALE ŞI SERVICII       1058,013lei 
            Din care : 
            - Hrană pt oameni                                                                916,547 lei 
            - Bunuri şi servicii                                                                 69,806 lei  
            - Bunuri de nat. Ob.inv.                                                           3,770 lei 
            - Medicamente                                                                           0,199 lei 
            - Reparaţii curente                                                                    4,678 lei 
            - Carburanti                                                                              6,00 lei 
            - Protectia muncii                                                                      0,467 lei      
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            - poşta,telecom                                                                          1,785 lei 
            - Alte cheltuieli                                                                      55,524 lei   
                

Cheltuielile de personal au fost aprobate pentru un număr de 10 persoane 
conform organigramei aprobate în  Consiliul Local prin Hotărâre nr. 98/29.03.2011. în 
prezent sunt ocupate doar 10 posturi şi 4 vacante (  2 studii superioare; 2 studii medii  )  

În  perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 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 
sponsorizată  

Procent 

0 1 2 3 4 5 = 3/2 
390 909699,24 854100 916620 0 107,32 

 
De asemenea în anul 2012 pentru 395 (in medie 56 persoane /lună) persoane 

aflate în situaţii economico sociale şi medicale deosebite (în cazurile de urgenţă, 
servirea mesei la cantina de ajutor social Focşani a fost aprobată pentru cel mult 7 zile, 
de directorul instituţiei ), s-au acordat 395  mese a cărui valoare se ridică la suma de 
14369,28 lei  

La data de 31.12.2012 debite create reprezentând contravaloare mese 30% au 
fost în  cuantum de  lei 60412 ,00  lei, încasându-se suma  de 55508,00 lei (provine şi 
din anii anteriori) urmând să se încaseze diferenţa 18625,00 lei în perioada imediat 
următoare, urmare a recalculării veniturilor medii realizate pe persoană.  

De asemenea a fost transferată suma de 1544 lei,debite pe bază de proces 
verbal pentru a fi urmărite de către primarie. 

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

Pe perioada 01.01.2012 – 31.10.2012 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, iar incepand cu 
01.11.2012-31.12.2012 alocaţia zilnică de hrană s-a stabilit prin HCL 
nr.127/306/25.10.2012 la 7lei/persoană alocaţie zilnică de hrană pentru consumurile 
colective  din unitătile de asistenţă socială. 

Instituţia  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. Achiziţia de produse făcându-se prin SEAP, conform  
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2012 instituţia noastră a colaborat cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
FOCŞANI, SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, în baza unui 
protocol nr.66/27.01.2012  încheiat între Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţe şi 
în baza adresei nr.18/27.01.2012 prin care am asigurat  alimente şi hrana  rece pentru 
persoanele fara adapost  c azate în ADAPOSTUL DE NOAPTE „SF.NICOLAE CEL 
NOU ”  din str. Albinei nr.18 Focşani, pentru perioada sezonului rece am prestat servicii  
contra cost în suma de 4503,13 lei.    

În anul 2012 unitatea noastră 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.75/27martie 2012 şi pentru sărbătorile de iarnă  ale CRĂCIUNULUI  s-a 
asigurat hrana în baza HCLnr.130/309/25 octombrie 2012, pregătindu-se astfel tot 400 
pachete în valoare de 50 lei/pachet   
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În anul 2012  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 2012 pentru furnizare de  produse alimentare şi adresa 
nr.56361/29 iunie 2012 prin care urmează să se distribuie 11  produse şi anume   (16 
kg de faina/persoană, 0,6kg/persoană biscuiti ,1kg/persoană  fasole , 5kg/persoană  
mălai,  1,2ka/persoană  paste făinoase,4 kg zahăr/persoană), 7kg/persoană orez, 
2kg/persoană mazăre, 2cutii roşii în bulion ,1cutie bulion, ulei 7l/persoana,)  provenite 
din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din 
municipiul Focşani, din această categorie făcând parte: 
- pensionarii din sistemul public de pensii ale caror drepturi, obtinute  din pensii sau, 
dupa caz, din pensii cumulate, se afla sub 400 lei/persoana – 1632 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  – 206 
persoane 
- şomerii care beneficiază de indemnizaţie  de somaj acordată potrivit prevederilor forţei 
de muncă   - 1132 persoane 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat , adulti şi copii – 4132 persoane 
-persoane beneficiare de legi speciale    41 persoane  
  TOTAL BENEFICIARI                   : 7143 PERSOANE 
 

 
 
La sfârşitul anului 2012 s-au distribuit aceste produse la un număr de 5000 persoane. 

Tot în anul 2012  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 100 cutii lapte praf pe baza reţetelor emise de medicul de 
familie. 
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Pentru anul 2013 ne propunem să realizăm o sală de mese din fonduri europene  
şi dotarea acesteia la standarde europene. 
- Să asigurăm promovarea unor practici în domeniul asistenţei sociale  şi contribuţia  la 
perfecţionare acestui domeniu prin împărtăşirea de modele de bună practică cu alţi 
furnizori de servicii sociale;  
- să promovăm  o imagine pozitivă  a beneficiarilor de servicii sociale  furnizate de către 
instituţia noastră prin îmbunătăţirea calităţii acestora; 
-  vom contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale acordate prin evaluarea 
continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 
- în acest sens  vom întocmi un plan de formare  şi perfecţionare profesională în funcţie 
de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în  
comunitate;  
-  înaintarea de propuneri către instituţiile abilitate privind organizarea unor cursuri care 
să corespundă nevoilor stabilite în  planul de formare şi perfecţionare;  
- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin 
calificarea continuă a personalului,  dezvoltarea cunostintelor culinare  şi Îmbunătăţirea 
acestora din punct de vedere calitativ; 
- asigurarea  accesului persoanelor aflate în  situaţii economico-sociale sau medicale 
deosebite la serviciile sociale furnizate de institutia noastra; 
- întărirea colaborării asistentului social cu beneficiarii de servicii sociale  prin  
acordarea asistenţei necesare  prin vizitarea acestora la domiciliu  pentru evaluarea 
modului şi condiţiile acestora de viata; 
- să întărim promovarea parteneriatelor cu organizaţiile neguvernamentale care 
activează în  domeniul combaterii sărăciei; 
-  implicarea beneficiarilor în  stabilirea politicilor şi obiectivelor strategice ale instituţiei 
prin implicarea beneficiariilor în  stabilirea politicilor şi obiectivelor strategice ale 
instituţiei prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în  funcţie de 
nevoile identificate, consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori 
interesaţi din comunitate în  stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 
unor obiective comune în acest sens, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor 
sociale,  susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le 
promoveze interesele, acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor 
beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în  urma evaluării şi monitorizării; 
- promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în  domeniul social prin 
organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi 
ai instituţiei şi alte persoane interesate; 
- promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate şi implicarea acesteia în  
problematica socială prin responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica 
socială şi conceperea unor programe în  acest sens şi implicarea comunităţii locale în  
susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate; 
- promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în  activitatea de asistenţă 
socială prin  implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în  activităţi 
de prevenţie; 
- de asemenea, ne propunem să modernizam blocul alimentar şi să-l dotăm la 
standarde  europene. 
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AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 

Pe parcursul anului 2012 au fost întocmite dispoziţii privind modificarea, 
încetarea acordării de ajutoare de încălzire a locuinţelor cu energie termică, în  urma 
cererilor făcute de titulari. Deasemeni,  în  urma anchetelor sociale întocmite de către 
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani privind verificările cererilor pentru 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică au fost întocmite şi 
operate un număr de 355 dispoziţii privind încetarea şi moficicarea ajutorului. 

 
 

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  în 
treţinerea 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 în grijirii necesare, nu se pot gospodări singuri sau necesită 
în grijire 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 în cadrate în tr-un grad de handicap, beneficiare de 
asistenţă socială, la cererea acestora sau a instituţiilor legale. 
 

 
 

În anul 2012, instituţia noastrǎ a realizat venituri de 931.990 lei, compuse din: 
- subvenţii = 542.809 lei; 
- venituri proprii (contribuţia persoanelor asistate) = 249.020 lei. 
 
Cheltuielile instituţiei pe anul 2012 au fost de 931.990 lei, repartizate astfel: 
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- cheltuieli de personal şi contribuţii aferente = 265.970 lei; 
- reparatii curente = 210.390 lei; 
- bunuri şi servicii = 455.630 lei, din care: 

a. hrană persoane asistate = 143.077  lei; 
b. obiecte de inventar = 5.999 lei; 
c. alte cheltuieli (utilităţi, materiale curăţenie, carburanţi, medicamente şi 
materiale sanitare, furnituri birou, reparaţii, alte bunuri şi servicii) = 306.554 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 2012 am aniversat patru ani de activitate, prilej pentru care s-au 
împărţit diplome beneficiarilor, aceştia asistând la un program artistic oferit de 
către trupa de teatru a Penitenciarului Mândreşti; 

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

- în decursul anului 2012 am încheiat un număr de 15 parteneriate socio-
culturale, diversificându-se atât natura partenerilor de programe (Şcoala 
Postliceală Sanitară „Hipocrate”, Asociaţia pentru Voluntariat Vrancea), precum 
şi activităţile efectuate (voluntariat în sectoarele medical şi administrativ, 
activităţi de lucru manual şi îndemanare împreuna cu copiii); 

- s-au obţinut sponsorizǎri de la diferiţi agenţi economici, asociaţii municipale şi 
judeţene, comunităţi religioase, instituţii de învăţământ şi persoane fizice sub 
formǎ de hrană, cadouri de Ziua Vârstnicilor şi de Crǎciun (obiecte 
vestimentare, fructe, dulciuri, bauturi nealcoolice), mobilier medical; 

- 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 
acestora atât în îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii beneficiarilor cât şi în  
îmbunǎtǎţirea actului managerial; 

- in luna noiembrie a anului 2012 s-a organizat concursul pentru ocuparea 
postului de kinetoterapeut debutant, acesta reuşindu-se a fi încadrat; 

- în luna ianuarie a anului 2012 s-au obţinut avizele necesare funcţionarii blocului 
alimentar, fapt care a dus la o îmbunătăţire a activităţii de preparare / servire 
hrană, precum şi la atragerea beneficiarilor în activităţi gospodăreşti (pregătire 
materie primă – legume – în vederea prelucrării termice, pregătiri pentru iarnă - 
murături). 
 
 Dinamica beneficiarilor în  instituţie se prezintǎ astfel: 

 
- luna ianuarie = 1 beneficiar decedat, 1 beneficiar ieşit (din motive personale); 
- luna februarie = 2 beneficiari decedaţi; 
- luna martie = 1 beneficiar intrat, 2 beneficiar ieşiti (din motive personale), 1 

beneficiar decedat; 
- luna aprilie = fara mişcari de beneficiari; 
- luna mai = 2 beneficiari intraţi, 1 beneficiar iesit (din motive disciplinare); 
- luna iunie = 1 beneficiar decedat; 
- luna iulie = 3 bene ficiari intraţi, 1 beneficiar ieşit (din motive personale), 2 

beneficiari decedaţi; 
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- luna august = 1 beneficiar intrat, 2 beneficiari decedaţi; 
- luna septembrie = 1 beneficiar decedat; 
- luna octombrie = 5 beneficiari intraţi, 3 beneficiari iesiţi (din motive personale), 

1 beneficiar decedat; 
- luna noiembrie = 3 beneficiari intraţi, 1 beneficiar ieşit (din motive disciplinare), 

2 beneficiari decedaţi; 
- luna decembrie = 1 beneficiar intrat; 1 beneficiar decedat. 
Astfel, pe parcursul anului 2012, au intrat în instituţie un număr de 16 beneficiari, 

iar un număr de 23 de beneficiari au părăsit instituţia, din care 7 din motive personale 
(prin reintegrare în familia de bază), 2 externaţi disciplinar şi 14 decedaţi. La inceputul 
anului 2013 în instituţie se găseau un număr de 41 de beneficiari, din care 21 femei şi 
20 barbaţi. 
 

 
 
Propuneri pentru 2013: 

 
- ocuparea locurilor de cazare ramase neocupate; 
- depunerea unui proiect în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile de la 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Solidarităţii şi Egalităţii de Şanse, în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a beneficiarilor (dotări camere de 
locuit, bloc alimentar, spaţii comune şi de petrecere a timpului liber, cabinete de 
specialitate), condiţiilor de siguranţă (montare camere video de supraveghere) 
precum şi a condiţiilor de m unca a salariaţilor (dotari birouri cu echipamente 
electronice şi de mobilier); 

- atragerea de voluntari; 
- continuarea parteneriatelor socio-culturale şi atragerea mai multor parteneri; 
- organizarea de minim o excursie cu beneficiarii la o instituţie similară din ţară 

(Bacău, Lacu Sărat, Iaşi). 
Sperǎm ca aceste obiective propuse sǎ fie atinse şi realizate în  totalitate în  cursul 

anului 2013, astfel încât Cǎminul pentru Persoane Vârstnice Focşani sǎ constituie un 
exemplu în  serviciile şi condiţiile de cazare oferite beneficiarilor sǎi. 
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OMAGIEREA VÂRSTNICILOR 

 
Şi în  anul 2012 a continuat acţiunea de premiere a cuplurilor din municipiul 

Focşani care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  
Pentru un număr de 75 cupluri focşănene care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie neîntreruptă în anul 2012 s-au acordat diplome de fidelitate şi 500 lei pentru 
fiecare cuplu. Suma acordată cuplurilor focşănene a fost de 37.500 lei. 

 Pentru 70 persoane cu vârsta peste 90 de ani au fost acordate premii în sumă 
de 500 lei pentru fiecare persoană şi diploma de longevitate. De asemenea, alte 3 
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 Existenta”.  Suma acordată 
persoanelor cu vârsta peste 90 de ani şi celor care în  anul 2012 au ani versat 100 de 
ani de viaţă, a fost de  42.500 lei. 
 

 
 

Valoarea totală a premiilor pe activităţi a fost de 80.000 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. 
       

ASIGURAREA UNUI CLIMAT SOCIAL ECHITABIL 
 

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2012: 
- în  luna ianuarie, consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 

Focşani, a participat alături de grupul de iniţiative “Nu eşti singur” la întruniri ce au vizat 
calendarul activităţilor din proiectul de finanţare pentru îmbunătăţirea infrastructurii la 
Colegiului tehnic „Edmond Nicolau” cu un teren de baschet, care s-a derulat în 
parteneriat cu I.S.J Vrancea, Romani Criss Bucuresti, Irex Washington. 
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- în  luna februarie s-a efectuat o campanie de informare a comunităţii rome din 
municipiul Focşani, privind oferta de formare profesională pentru anul 2012, respectiv 
cursurile de c alificare şi de reconversie profesională pentru persoane cu studii 
incomplete, cu studii gimnaziale şi liceu, precum şi consilierea lor, organizate de 
A.J.O.F.M Vrancea în cartierul Bahne. Tot în luna februarie consilierul pentru 
minoritatea romă din Primăria Municipiului Focşani a participat alături de echipa din 
proiectul derulat la Colegiul tehnic „Edmond Nicolau” la campania “Alege Oxigenul” 
privind campania de informare a el evilor majoritari şi de etnie romă privind efectele 
nocive ale fumatului şi consumului de alcool prin promovarea sportului în rândul tinerilor 
şi elevilor. Aceasta campanie s-a desfăşurat în colaborare cu departamentul antidrog şi 
I.P.J.Vrancea. 

-  în  perioada 18-20 februarie 2012 s-au aniversat 156 ani  de l a „Dezrobirea 
Romilor”. Aniversarea s-a organizat de P.R.P.E filiala Vrancea cu  sprijinul financiar al 
Primăriei Municipiului Focşani. 

- în  luna martie consilierul pe pr oblemele romilor din Primăria Municipiului 
Focşani a continuat campania de informare în colaborare cu A.J.O.F.M Vrancea despre 
cursurile de c alificare şi reconversie profesională în cartierul Sud, totodată au fost 
consiliaţi şi îndrumaţi către cursuri care-şi găsesc utilitate pe piaţa muncii în acest 
moment. 

- la începutul lunii aprilie consilierul pe problemele minorităţii rome din Primăria 
Municipiului Focşani a participat la organizarea şi sărbătorirea „Zilei Internaţionale a 
Romilor” ce a avut loc în  data de 8 aprilie intr-un cadru festiv la Ateneul Popular “Mr. 
Gheoghe Paştia”, în parteneriat cu I.S.J.Vrancea şi Partida Romilor Pro-Europa filiala 
Vrancea. Tot în luna aprilie consilierul pe minoritatea romă a continuat campania de 
informare şi consiliere a comunităţii rome din Municipiul Focşani privind cursurile de 
calificare pe anul 2012 pentru minoritatea romă care locuieşte pe străzile din jurul Pietei 
Moldovei şi cartierul Obor. În luna aprilie consilierul pe problemele romilor a participat 
alături de comunitate la „Bursa locurilor de muncă” ce a avut loc  în cartierul Sud, hotel 
Fashion Center. 

- în  luna mai, consilierul pe minoritatea roma a participat la Colegiul tehnic 
„Edmond Nicolau” la activităţile şi subactivităţile rămase din proiectul aflat în derulare, 
privind terenul de baschet. Tot în luna mai  consilierul pe problemele romilor a participat 
la evaluarea proiectului “Nu eşti singur” cu participarea partenerilor Irex Washinton, Irex 
din Republica Moldova, Romani Criss Bucuresti şi I.S.J.Vrancea. Pentru grupul 
constituit în implementarea acestui proiect, realizarea unui teren de baschet a fost un 
succes. în a doua jumătate a l unii mai consilierul pe pr oblemele romilor a î nceput 
campania pe educaţie în comunitate, pentru absolvenţii claselor a 8-a, în vederea 
conştientizării că poate beneficia de o recomandare pentru facilitarea de a se înscrie la 
liceu pe locurile speciale atribuite romilor, indiferent de media obţinută, din partea 
P.R.P.E. Filiala Vrancea. 

- în  luna iunie s-au intensificat deplasările în comunitate pe cartiere pentru 
informarea cetăţenilor de etnie romă de oportunitatea oferită de M.E.C de locurile 
speciale pentru liceu şi facultate. În data de 6 iulie 2012 am participat la I.S.J Vrancea la 
şedinţa publică cu comisia de validare a copiilor înscrisi pe locurile speciale pentru elevii 
de etnie romă la licee. 

- în  luna iulie consilierul pe problemele romilor continuă campania pe educaţie 
pentru absolvenţii de liceu care se pot înscrie pe locurile speciale alocate pentru 
facultaţile de stat, şcolile M.A.I., Jandarmerie şi Academia de poliţie “Al. I. Cuza”. 

- în  luna septembrie s-au consiliat părinţii din blocul G2 din str. Aleea Căminului 
nr.12 şi blocul din str. Revolutiei nr.16 care au copii de vârsta şcolară că este bine şi 
indicat să-şi dea copii la Şcoala şi să evite abandonul şcolar. Tot în luna septembrie, 
prin venirea de la cursurile de mediator sanitar a d-nei Zăgan Steluţa, cu acordul D.S.P 
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Vrancea am sprijinit activitatea de mediere sanitară şi cunoaştere a comunităţii rome a 
Municipiului Focşani. 

- în  luna octombrie cu ocazia festivităţii organizate la inaugurarea terenului de 
baschet la Colegiul tehnic „Edmond Nicolau”, echipa de proiect a s tabilit alaturi de 
ceilalţi parteneri participanţi, continuarea iniţiativei  t inerilor în realizarea unui nou 
proiect. Noua echipă de proiect care se va forma va fi constituită din 50% elevi 
majoritari şi 50% elevi de et nie romă, coordonatorul de proiect va fi d-na. Ana 
Gavrilescu - inspector pe minorităţi şi doi mentori. Pentru elevii majoritari, mentor va fi 
d-nul professor Fîsan Mihail, iar pentru elevii de etnie romă, mentor va fi consilierul pe 
problemele romilor din Primăria Municipiului Focşani. Tot în luna octombrie consilierul 
pe problemele romilor a par ticipat la I.S.J. Vrancea cu ocazia lansării pentru judeţul 
Vrancea a programului de calificare/recalificare a tinerilor romi în domeniul medical. 
După aceasta întrunire s-a făcut campanie de informare atât în şcoli cât şi în afara şcolii 
pentru tinerii care se încadrează ca studii şi vârsta. 

- în  luna noiembrie, consilierul pe pr oblemele romilor a participat alături de 
I.S.J.Vrancea, în  programul de dezvoltare personală pentru tinerii romi ,,Profesioniştii 
romi în domeniul medical”, iar cei care s-au înscris au bene ficiat de bur se pentru 
frecventarea cursurilor de pregătire de un an de zile înainte de examenul la facultate, cu 
obligativitatea prezenţei, în  cazul absentării de la cursuri, bursele fiindu-le imputate.     
 

6. CULTURĂ 
 

În decursul unui an, în  municipiul Focşani sunt sărbătorite câteva momente 
foarte importante pentru comunitatea noastră:  

 
- cu ocazia sărbătoririi Zilei de 2 4 Ianuarie 2012 – Ziua Unirii Principatelor 

Române s-a aprobat alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local al Municipiului 
Focşani pe anul 2012; 
 

 
 
           - pentru sărbătorile de primăvară 1 Martie şi 8 Martie 2012 s-a aprobat alocarea 
sumei de 5.000  lei pentru organizarea de manifestări  cu această ocazie.  Astfel la sala 
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Balada a Ansamblului Folcloric « Ţara Vrancei » Focşani  a fost susţinut  un spectacol   
de către binecunoscutul rapsod Grigore Lese. 
              - 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, acestea primind la domiciliu  pachete cu alimente în valoare de 50 lei 
fiecare. 
             -  pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2012 s-a aprobat alocarea de la bugetul 
local 2012, suma de 38.000 lei,  s umă  ce a fost utilizată pentru achiziţionarea de 
dulciuri oferite copiilor din grădiniţe, creşe, leagane şi fundaţii, precum şi pentru 
organizarea de  j ocuri distractive şi activităţi sportive (baschet, tenis de câmp, concurs 
triciclete şi biciclete)  pentru copii. 
 

 
 
             - pentru organizarea Zilelor Municipiului Focşani, în perioada 6-10 iulie 2012 s-a 
aprobat alocarea din bugetul local 2012,  a sumei de 160.000 lei.  
               În cadrul acestor zile festive au fost premiaţi un număr de 183 elevi  şi sportivi  
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Focşani care au obtinut 
rezultate deosebite  la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – faza naţională, 
organizate în perioada  iunie 2011- iunie 2012. 
               Tot în cadrul Zilelor Municipiului Focşani, Consiliul Local al Tinerilor a fost 
susţinut  organizaţional  în organizarea unui concurs sportiv de skateboard pentru care 
s-a alocat suma de 4000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani. 
              - pentru organizarea Sărbătorilor de I arna s-a alocat din bugetul general al 
Municipiului Focşani, pe anul 2012 suma de 51.700 lei.  
               Astfel s-au oferit pachete cu dulciuri pentru preşcolarii din grădiniţele 
municipiului Focşani, creşe, leagane şi fundaţii, pentru “Moş Nicolae “ 2012,  4 00 
pachete dulciuri  pentru copii la deschiderea Oraşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri 
pentru colindători. 
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              În anul 2012 a fost conferit titlul de “Cetăţean de onoare al Municipiului 
Focşani” sportivului Moldoveanu Alin-George, care a obt inut rezultate deosebite în 
competiţii sportive internaţionale la tir sportiv. 
 

 
 
             De asemenea,  s -a conferit titlul  de „cetăţean de onoare” al Municipiului 
Focşani d-lui Lungu Ioan, veteran de război, care prin activitatea sa a contribuit la 
imaginea pozitivă a Municipiului Focşani în lume. 
 

 
 

Instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani au 
desfăşurat nenumărate activităţi pe parcursul în tregului an, participând la festivaluri 
interne şi internaţionale şi aducându-şi cu succes contribuţia la promovarea artei şi 
tradiţiei româneşti, în  special a celor vrâncene. 
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TEATRUL  MUNICIPAL FOCŞANI 

 
            Teatrul Municipal Focşani a desfăşurat  o gamă largă de activităţi în anul 2012, 
prioritare fiind reprezentaţiile teatrale. 
 

 
 
          Aniversarea zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu, este unul din momentele 
importante ale activităţilor Teatrului Municipal, de aceea actorii Paula Grosu şi Sorin 
Francu au susţinut momente poetice la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” şi respectiv la 
busturile celor mai importanţi oameni de cultură pe care i-a dat oraşul Focşani de-a 
lungul timpului. 
          Un alt eveniment important ce a marcat începutul anului, la care au participat 
actorii Teatrului Municipal Focşani, a fost ziua de 24 Ianuarie, sărbătorită în  Piaţa Unirii, 
alături de personalităţi marcante la nivel naţional ale politicii şi culturii. 
          În luna februarie,  pentru că anul 2012 a fost declarat anul Caragiale, deoarece    
s-au împlinit 100 de ani de la dispariţia dramaturgului şi 160 de ani de la naşterea sa, 
Teatrul Municipal şi-a   reluat repetitiile la spectacolul  „O noapte furtunoasă”. 
           Luna martie înca din prima  zi a fost dedicată  pensionarilor. În  acest sens au 
fost oferite momente de muzică şi poezie atât membrilor de la „Clubul pensionarilor” cât 
şi celor de la „Asociaţia Crucea Roşie”, care au  primit spectacolul cu bucurie şi care, la 
rândul lor, au recitat şi au cântat. 
          De asemenea, ziua de 8 Martie, dedicată doamnelor, a fost omagiată la sala de  
spectacole  a  Ansambului  Folcloric „Ţara Vrancei”, printr-un spectacol care a fost 
prezentat de binecunoscuta realizatoare de televiziune Elize Stan. Alături de Grigore 
Leşe, invitatul de onoare, de gazde, care au susţinut momente folclorice deosebite şi-au 
dat concursul şi actorii Sorin Francu şi Paula Grosu, oferind doamnelor momente de 
poezie şi umor. 
          în data de  1 3.03.2012, trupa Teatrului Municipal Focşani a susţinut la Bacău 
două reprezentaţii cu spectacolul „Încurcă lume”. 
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Devenit deja tradiţie, în  perioada 25.03.2012 - 01.04.2012 a avut loc un 
eveniment cultural deosebit, „Galele Teatrale Focşănene”, organizat de Teatrul 
Municipal împreună cu Ateneul Popular „Mr.Gh. Pastia”, sub patronatul Consiliului Local 
şi al Primăriei Focşani.  

 În anul 2012, comedia a f ost cea care a caracterizat perioada respectivă şi a 
început  cu spectacolul  „Încurcă lume”, adus în  scenă, în  seara de 26.03.2012, de 
trupa Municipalului focşănean. 

 În  data de 27 martie s-a sărbătorit Ziua Mondială a Teatrului. 
Fiind şi an Caragiale, a avut loc la Ateneu, în  cursul dimineţii, un colocviu 

dedicat dramaturgului, unde actorii Paula Grosu şi Sorin Francu au susţinut spectacolul 
lectură „Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea”. 
 

 
 
         „Natură moartă cu nepot obez”, susţinut în  seara aceleaşi zile de Teatrul Odeon, 
din Bucureşti a continuat ascendent paleta comică. 

Seara zilei de 28.03.2012, a adus pe scena din Focşani spectacolul „Revizorul”, 
oferit de actorii Teatrului de Comedie din Bucureşti, în  regia lui Horaţiu Mălăele, care 
şi-a pus în  mod evident amprenta şi asupra interpretării, încântând publicul. 

Galele au continuat cu spectacolul „O scrisoare pierdută”, prezentat de Teatrul 
„Maria Filotti” Brăila, în  seara zilei de 29.03.2012. 

în  aceeaşi notă comică a fost şi spectacolul „Tango, monseur”, prezentat în  
seara de 30.03.2012 de trupa InDart, din Bucureşti. 
          Teatrul Municipal Focşani a încheiat Galele, cu spectacolul „O noapte     
furtunoasă”, în  seara de 01.04.2012. 
         Programul iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
„Şcoala altfel”  derulat împreună cu Inspectoratele Şcolare, a deschis trimestrul doi al 
activităţii Teatrului Municipal, care a prezentat pentru elevii din colegii spectacolul cu 
piesa „O noapte furtunoasă”, iar pentru clasele gimnaziale şi mici spectacolul „Scufiţa 
cu pitici”. 
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          În  seara zilei de 19 aprilie, trupa Teatrului Municipal a susţinut în  faţa publicului 
său comedia de mare succes „Încurcă lume”, iar pe 26 aprilie o altă comedie „O noapte 
furtunoasă”. Şi prichindeii s-au putut amuza la spectacolul „Răpirea”, care a încheiat 
luna aprilie, spectacolul având loc în  data de 30 a lunii. 
          În  data de 20 mai, Teatrul Municipal a susţinut în  deplasare la Teatrul ”Maria 
Filotti” din Brăila şi respectiv 21 mai la Galaţi la Teatrul Dramatic „Fany Tardini” 
spectacolul „Încurcă lume”. 
          23 mai a însemnat pentru mulţi focşăneni o zi specială pentru că au avut prilejul 
să asculte un concert de excepţie, aşa cum ne-a obişnuit Alexandru Tomescu.  
         Spectacolul „Obsesii” a fost pus în  valoare şi de cei doi tineri actori ai Companiei 
de teatru Dan Puric „Passe-partout”. 
         Spectacolul „Maitreyi”, având-o în  distribuţie pe Maya Morgenstern, a avut loc în  
seara zilei de 28 mai. 
         Începutul lunii iunie a f ost un pr ilej de buc urie pentru pensionari, au putut-o 
aplauda pe marea actriţă Tamara Buciuceanu în  spectacolul „Divorţul de aur” care, 
alături de Sorin Francu, a jucat gratuit. 
         În  data de 12 iunie trupa Teatrului Municipal a început repetiţiile la spectacolul 
„Bolnavul închipuit”, iar în  seara de 19 iunie, în  holul Teatrului a avut loc spectacolul 
„Pianul călător” susţinut de pianistul Horia Mihail  
         Începutul lunii iulie a găsit actorii în plină repetiţie la o nouă premieră cu 
spectacolul „Bolnavul închipuit”, un text după Molière. Actorii Sorin Francu, Paula 
Grosu, Adrian Rădulescu, Adrian Damian, Mihail Spiridonescu au fost alături de 
minunaţii lor colaboratori Liviu Pintileasa – care a interpretat-o admirabil pe Toinette şi a 
cărui replică „Da’ ce boală-aveţi” a făcut deliciul publicului - şi Mihaela Trofimov veniţi de 
la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila.  
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         Spectacolul „Hamlet” de W. Shakespeare jucat în  seara de 10.07.2012, a   închis 
stagiunea 2011 – 2012, spectacol care s-a bucurat de un mare succes de public,  dar şi 
de presă încă de la premiera sa. 
         Ultimul trimestru al anului 2012 a fost  mai sarac în evenimente. 
         Din acest motiv stagiunea 2012 – 2013 s-a deschis mai târziu, cu singurul 
spectacol care  putea fi jucat  şi anume „O noapte furtunoasă” de I.L.Caragiale, care s-a 
jucat în  două reprezentaţii,  la Casa de Cultură din Bacău, în  data de 29 octombrie 
2012. Pe scena Teatrului Municipal s-au jucat spectacole venite din afară, cum ar fi 
„Cenuşăreasa” susţinut de Teatrul „G.Bacovia” din Bacău, în  data de 1 2 octombrie 
2012, „Infanta” cu  Adriana Bordeanu, în  data de 14 octombrie 2012. 
         Luna noiembrie a debutat promiţător pentru Teatrul Municipal cu repetiţiile pentru 
spectacolul în  premieră absolută  „Rătăciţi în  dragoste”, avându-i ca protagonişti pe 
binecunoscuta actriţă a Teatrului Mic Bucureşti, Dana Dembinski şi pe Sorin Francu, 
directorul Teatrului focşănean. 
         Teatrul „Bacovia” din Bacău ne-a oferit un nou spectacol „Aurora română” în  data 
de 14 noiembrie, ora 19. Apoi, în  data de 17 noiembrie soprana Catarina Coresi Lal a 
susţinut un spectacol de teatru şi muzică, „Carmen”. 
        Teatrul Municipal Focşani a susţinut în faţa publicului din Iaşi, în clădirea 
minunatului Teatru Naţional, spectacolul „Divorţul de aur” cu Tamara Buciuceanu şi 
Sorin Francu. 
         De asemenea, Teatrul Municipal a jucat din nou la Bacău, de data aceasta pe 
scena Teatrului „Bacovia”, acelaşi spectacol cu piesa „O noapte furtunoasă”, susţinut în  
două reprezentaţii la 17 şi 19, în  data de 26 noiembrie 2012. 
         Luna decembrie a  debutat în  data de 4 decembrie cu avanpremiera spectacolului 
”Rătăciţi în  dragoste”. 
         În  data de 10 decembrie a avut loc la „Palatul copiilor” din Bucureşti spectacolul 
„Divorţul de aur”, cu Tamara Buciuceanu şi Sorin Francu. 
 

FORMAŢIA CORALĂ TRADIŢIONALA “PASTORALA “ 
 

           Proiectele culturale ale Formaţiei Corale Tradiţionale “Pastorala “ 
   au inclus activităţi în municipiu, judeţ, dar şi participări la întalniri naţionale. 
         Principalele activităţi derulate în anul 2012 au fost: 

• „ Revedere” – spectacol omagial cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu. 

• “Hai să dăm mână cu mână” – recital coral în Piaţa Unirii Focşani cu ocazia 
împlinirii a 154 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române (cântecele 
unirii).  
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• “Dragobetele” – cultura şi tradiţie  - concert educativ. 
• “ 8 Martie ” – spectacol omagial de Ziua Internaţională a Femeii. 
•  Hristos a-nviat! Concert la Învierea Domnului. 
• “Omagiul eroilor neamului” – Ziua Europei  - concerte şi recitaluri. 
• “Să trăieşti, e ziua ta…. “ - concert educativ -1 iunie. 
• “Festivalul Coral Internaţional D.G.Kiriac” – festival cu participare naţională şi 

internaţională. 
 

 
 

• Festivalul Coral Internaţional « Pastorala », editia a VII-a.  
• Festivalul Coral Internaţional Ermioni Grecia 
• Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului – cantecele vinului.  
• Ziua Naţională a României – concert omagial dedicat Zilei Naţionale a României. 
• Festivalul Coral Naţional “Pastorala”, editia a V III-a  - cântece de i arnâ cu 

participarea formaţiilor invitate: Corul “Bucovina”, Corul bărbătesc “Armonia” din 
Brăila şi coralele de copii şi adulţi din judeţ. 

       Formaţia Corală Tradiţională “Pastorala” promovează cu profesionalism şi multă 
dăruire muzica corală tradiţională şi are o frumoasă relaţie de colaborare cu toate 
instituţiile judeţene de cultură.  
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ANSAMBLUL FOLCLORIC “ŢARA VRANCEI” 
 
        Ansamblul Folcloric  “ŢARA VRANCEI”  instituţie publică cu personalitate juridică, 
îşi desfăşoară activitatea culturală  conform Statutului şi Regulamentului de organizare 
şi functăţionare, pe bază de programe şi proiecte culturale. 
         În anul 2012, programul cultural al instituţiei, intitulat VALORIFICAREA  ACTULUI  
DE  CULTURĂ  -  IMPACT ŞI EFICIENŢĂ  SPIRITUALĂ  a fost iniţiat sub forma unui 
număr de   10 proiecte minimale, proprii şi în cadrul unor parteneriate sau colaborări. 
        Lista principalelor proiecte culturale desfăşurate în anul 2012 : 
- UNITATEA ŞI IDENTITATEA NAŢIONALĂ  – COORDONATE  ALE CIVILIZAŢIEI  
ROMÂNIEI  ÎN  EUROPA- spectacole susţinute pe plan local, judeţean şi cu ocazia 
sărbătorilor noastre naţionale. 
- MOŞTENITE  DIN  BĂTRÂNI – OBICEIURI  ŞI  DATINI  STRĂMOŞEŞTI 
DESCOPERITE , VALORIFICATE  ŞI  TRANSMISE DIN  GENERAŢIE  ÎN 
GENERAŢIE – activităţi legate de datinile şi obiceiurile de peste an. 
- FLORI DE CÂNTEC ŞI JOC ROMÂNESC – organizarea unor concursuri şi festivaluri 
folclorice dedicate copiilor şi tineretului vrâncean în vederea transmiterii valorilor 
culturale tradiţionale din generaţie în generaţie  în vederea educaţiei permanente. 
- SUNĂ BUCIUMUL VRÂNCEAN – spectacole susţinute de instituţie la toate 
festivalurile folclorice judeţene şi participări cu momente tradiţionale şi la alte 
manifestări culturale de gen din Ţară şi străinătate  
- ORAŞUL MEU LA CEAS DE SĂRBĂTOARE ! – spectacole muzical-coregrafice 
susţinute la sărbătoarea municipiului nostru şi la sărbătorile altor comunităţi la care 
Ansamblul Folcloric “ŢARA VRANCEI “ a fost invitat . 
 

 
 
- PE-NTRECUTE GOSPODARI-  Ecouri ale satului românesc la hramuri şi sărbători 
câmpeneşti, sărbătoarea pâinii, sărbătoarea recoltei, etc. 
- ETHNOSUL VRÂNCEAN – TESTAMENT PENTRU NEMURIRE – înregistrări 
muzicale şi coregrafice- carţi de vizită pentru zona noastră  etno folclorică, participări la 
emisiuni de radio şi televiziune, arhiva documentară pentru generaţia de mâine. 
- PE FILONUL TIMPULUI – ATELIERUL  DE COREGRAFIE  POPULARĂ                               
ALEXANDRU DOBRESCU- parteneriate cu şcoli şi grădiniţe pentru descoperirea şi 
atragerea de noi talente, pentru insuflarea dragostei tradiţiilor strămoşeşti. 
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- DIALOGUL CULTURAL – PUNTE  DE  LEGĂTURĂ  EUROPEANĂ – realizare de 
schimburi culturale, festivaluri folclorice, înfrăţiri. 
- MAGIA  M ARELUI  ECRAN  P E  G USTUL  T UTUROR – promovarea celei de –a 
şaptea arte pe marele ecran – filme artistice, filme documentare, filme cu tematică 
şcolară, filme istorice, etc . 
        Pe parcursul anului 2012, Ansamblul Folcloric “ŢARA VRANCEI”  a susţinut un 
ritm permanent  de activităţi culturale, de programe educative, cu repertoriu adecvat în 
funcţie de cerinţe. 
 

 
 
        Respectul faţă de actul de cultură, disciplină riguroasă privind realizarea 
proiectelor culturale  şi a veniturilor proprii în completarea alocaţiei bugetare, o confirmă 
rezultatele frumoase pe care le-a obţinut Ansamblul Folcloric  “ŢARA VRANCEI”. 
 
 

ATENEUL POPULAR « MR. GH. PASTIA » 
 

Activitatea desfăşurată în  anul 2012 a reprezentat, în  linii mari, pentru colectivul 
Ateneului Popular « Mr. Gh. Pastia », consolidarea şi dezvoltarea proiectelor existente 
în  programul minimal, realizarea unor proiecte noi dar şi atragerea de noi parteneri - 
publici şi privaţi – în  derularea cu succes a acestora. Au fost diversificate sursele de 
finanţare pentru proiectele culturale, acestea desfăşurându-se în  cea mai mare parte în  
spaţiile renovate şi reabilitate ale Ateneului Popular. 

Ca şi în  ceilalţi ani şi în 2012 producţia de concerte şi spectacole a reprezentat 
centrul de greutate al activităţii : Stagiunea de concerte a Orchestrei de Cameră 
UNIREA., Stagiunea Camerală, Festivalul de Muzică Uşoara Românească « Florentin 
Delmar », Galele Teatrale Focşănene, Festivalul Judeţean de Muzică Uşoară pentru 
Copii « Florile Dragostei ». 

Datorită finanţării, în completare, din bugetul local a activităţii Orchestrei de 
Cameră UNIREA, în  anul 2012 s-a putut organiza o stagiune permanentă reuşindu-se 
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un număr de 11 concerte - 
premieră la Focşani, în  
principal pe scena Ateneului 
Popular: Concert cu muzică 
de teatru şi film în  luna 
martie, Concert aniversar în 
luna aprilie, Concert simfonic 
în  luna mai, Concertul 
dedicat Zilei în văţătorului în  
luna iunie, Concertul de 
Zilele Municipiului Focşani în  
luna iulie, Concertul de 
deschidere a s tagiunii în  
luna octombrie, Concert 
Invitaţie la Operă în  luna 
noiembrie, Concert simfonic 
în  luna noiembrie şi 
Concertul de Crăciun în  luna 
decembrie. Deasemenea au 
fost susţinute alte trei 
concerte şi în  alte spaţii 
culturale : Sala Balada 
(ianuarie) – Concert festiv 
pentru delegaţia din Tivoli, 
Muzeul Vrancei (mai) – 
Concert la Noaptea 
Muzeelor, Grădina Publică 
(iulie) – Concert popular. 
Toate acestea au c onstituit 
evenimente muzicale 
deosebite, care au fost în 
delung aplaudate de către 
numărul mare de spectatori 
prezenţi în  sala de concert a Ateneului Popular sau în  celelalte spaţii culturale. Nu este 
nicio exagerare, dar Focşaniul a început să-şi recapete statutul şi aura de oraş al 
muzicii, concurând cu multe capitale mari de judeţ. Cu excepţia poate, a  municipiului 
Constanţa, în  Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, niciun alt municipiu nu are o stagiune 
de muzică simfonică de talia Focşaniului. 
 

Stagiunea Camerală 2012 s-a demonstrat încă odată că reprezintă o altă 
modalitate de a forma un public pentru genul muzical cult şi că este o serioasă 
alternativă educaţională pentru tineri şi nu numai. Nume şi formaţii care s-au remarcat 
în  ţară şi în   lumea întreagă au urcat pe scena Ateneului Popular şi au oferit publicului 
momente îndelung aplaudate : Cvartetul de fagoţi FAGOTISSIMO (recital luna 
ianuarie), Valentin GHITA - oboi şi Andreea BUTNARU-pian (în luna mai), recitalul 
Flauti.Due cu Augustin CRESNARU şi Liviu TOPALĂ ( în  luna mai la Noaptea 
Muzeelor şi în  luna noiembrie), Ansamblul cameral ATHENAEUM compus din Titi 
CHETREANU – violoncel, Liviu Topală – flaut, Vasile CRESNARU – clarinet. Stagiunea 
focşăneană a intrat deja în  circuitul concertistic la nivel naţional. 

În scopul formării unui public interesat în  domeniul muzicii clasice, s-a continuat 
şi în  2012 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 
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culturii muzicale dar şi la formarea unui comportament adecvat în  sala de concert. În  
cadrul proiectului a fost desfăşurate tema: Instrumentele Orchestrei simfonice (la Clubul 
Pensionarilor Focşani, la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, la Liceul Teoretic Odobeşti). 

Ediţia a XXXVII-a 2012, 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. Pe scenă au urcat 14 concurenţi din ţară (din care 4 din 
Focşani şi judeţul Vrancea) care au dovedit în  concursul de interpretare calităţi vocale 
apreciate de publicul prezent la sala Ateneului. Recitalurile celor două seri de festival au 
fost susţinute de artişi bine cotaţi în  show-biz-ul românesc: Formaţia PROCONSUL şi 
AURELIAN TEMIŞAN. 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, înfinanţarea Festivalului, proiect cultural care a adus şi va aduce în  
continuare beneficii de imagine municipiului nostru. 
 

 
 

Ediţia a XV-a a Galelor Teatrale Focşănene a fost organizată şi în  2012 în  
parteneriat cu Teatrul Municipal Focşani. S-a desfaşurat în  perioada 25 martie – 1 
aprilie 2012 şi a găzduit spectacolele unor instituţii teatrale prestigioase: Teatrul de 
COMEDIE Bucureştii, Teatrul ODEON Bucureşti, Teatrul „Maria Filoti” Brăila, Teatrul 
IndART Bucureşti, şi bineînţeles Teatrul Municipal Focşani. Au urcat pe scena Teatrului 
actori importanti precum : George MIHĂIŢĂ, Ştefan BĂNICĂ jr., Valentin TEODOSIU, 
Pavel BARTOŞ, Dorina LĂZĂR, Rodica MANDACHE, alături de actorii focşăneni Sorin 
Frâncu, Paula Grosu, Adrian Rădulescu, Adrian Damian, Valentin Cotigă, George 
Costin, Mihai Spiridonescu, 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. Spectacolele prezentate au atras în  sala Teatrului « Mr. Gheorghe Pastia » 
peste 2000 de oameni, fiind, de departe, cel mai important eveniment cultural din prima 
jumătate a anului. De altfel, Galele au atras şi o importantă finanţare privată, având 
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încasări – pentru cele doua instituţii municipale, Teatrul Municipal şi Ateneul Popular - 
de peste 60.000 lei. 

Ediţia din 2012 a Festivalul  de Muzica Uşoară 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 număr 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. 

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 2012 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- Ziua Culturii Naţionale”, având ca 
parteneri Liga Scriitorilor din România – Filiala Vrancea, Unităţi Şcolare din Focşani, 
Asociaţia CREAT. 
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  2012 au fost 
prezentate: Danemarca, Franţa, Germania. Parteneri pentru anul 2012 au fost : Şcoala 
Postliceală Sanitară HYPPOCRATE, Colegiul Tehnic”Ion Mincu”, Asociaţia Culturală 
„Fii cel ce eşti CREAT”. 

Proiectul “Atelierele IntegrART”, proiect creat în  anul 2011, a inclus şi în  anul 
trecut 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: Asociaţia «Fii 
Cel ce Eşti» CREAT, 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 
XIII-a ediţie, proiectul a fost iniţiat şi coordonat de Asociaţia  Universităţilor Populare 
Germane (IIZ-DVV - Proiect România, actualmente EUROED Bucureşti. Şi în 2012 
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 număr 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  
- 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 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 130 

În cadrul programului Aniversări culturale, s-au realizat manifestări în  parteneriat 
cu unităţi şcolare şi instituţii publice, la sediul acestora şi la sediul Ateneului şi s-au 
aniversat: Mihail Eminescu, Nicolae Steinhardt, Otilia Cazimir, Zaharia Stancu, Charles 
Baudelaire, Ziua Mondială a Poeziei, Ziua Mondială a Dansului, Ziua Culturii Naţionale. 
Ziua Internaţională a Familiei- Masa rotundă: „Poveşti de altă dată”.  

Parteneri au fost : Cenaclul de toate zilele, Biblioteca Judeţeană “D. Zamfirescu”, 
Şcoala « Duiliu Zamfirescu», Colegiul “Ion Mincu”, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret, Asociaţia « Fii Cel ce eşti »CREAT, Clubul Pensionarilor din Municipiul Focşani. 

 
În 2012 au fost desfăşurate în  parteneriat şi proiecte noi cum ar fi : 

- Proiectul « Şcoala Altfel » , spectacol Opera Comică pentru Copii 
Bucureşti 
Partener: Şcoala “Duiliu Zamfirescu” Focşani 
- Proiectul “Balul Cenuşăreselor”, spectacol-concurs de divertisment 

Organizator principal : PFA Camelia Hristea 
Parteneri : Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Vrancea, Asociaţia CRIC 

- Proiectul “Scrisori muzicale către Moş Crăciun”, spectacol de 
divertisment 

Organizator principal : Asociaţia MUSICWORLD 
Parteneri : Asociaţia CRIC, sponsori locali 
- Proiectul “Concert de muzică medievală şi tradiţională - Truver colindând prin Europa” 
Parteneri : Asociaţia CRIC, sponsori locali 
- Proiectul - Atelier de lectură  "Conversaţii cu Dumnezeu", "Universul uman" 
Parteneri : Asociaţia “Fii Cel ce Eşti” CREAT, unităţi şcolare 
- Proiectul Curs: „Comunicarea prin arta actorului” – martie-iulie 
Partener : Asociaţia pentru Voluntariat Vrancea 

 
 

Zona de informare-documentare culturală a fost şi ea încărcată cu diverse 
proiecte specifice, deja binecunoscute publicului focşănean. 
În acest sens anul 2012 a cuprins în  cadrul Sesiunilor INFO-CULT tema Centenar ION 
MINCU – 100 de ani de la moarte, precum şi tema Oportunităţi de finanţare în  sectorul 
cultural, în  parteneriat cu DJCPN Vrancea. 
Un proiect cu un mare răsunet în  rândul tinerilor din Focşani şi din judeţ a fost „EU în  
UE”: Dragobete vs. Valentine´s day, Evenimente culturale UE în  luna februarie 2012, 
Scriitori români şi contemporanii lor europeni (Anglia) – sfârşit de sec. XVIII început de 
sec. XIX, 9 Mai – Ziua Europei. în  cadrul proiectului Istorie şi patrimoniu cultural local, 
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au fost prezentate teme de interes local, dar cu implicare culturală în  plan naţional şi 
european: - Istorie locală I – Focşanii până la 1859,  Patrimoniu cultural local – 
ANGHEL SALIGNY, inginer de renume mondial, Centenar ION MINCU.  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 2012 a fost completat Fondul de d ocumentare cu noi 
materiale informative, oferind periodic informaţie specializată pe tematici culturale, 
operatorilor culturali din judeţ şi din judeţele limitrofe. 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. În  anul 
2012 s-a continuat proiectul Jurnal cultural european, temele prezentate şi discutate 
fiind axate pe informaţii europene de largă circulaţie în  anul care s-a în cheiat, de 
exemplu, tema Capitale culturale europene 2012 – Guimaraes (Portugalia) şi Maribor 
(Slovenia). 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: 
Centenar ION MINCU – 100 de ani de la moarte. 

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.  
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7. SPORT  

 
            În anul 2012,  C onsiliul Local al Municipiului Focşani în calitate de 
coorganizator, prin Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, a participat  la desfăşurarea 
Concursului naţional de arte marţiale – karate stilul shotokan, “ Cupa Satori 2012” 
Focşani, ediţia a III-a,  pentru care s-a alocat suma de 22.220 lei. 

Pentru premierea sportivilor  din Municipiul Focşani care au obţinut rezultate 
deosebite  l a  C ampionatele internaţionale şi naţionale organizate în perioada iunie  
2011- iunie 2012, au fost acordate premii în suma de 9.950 lei, pentru un număr de 33 
sportivi. 

Pentru premierea sportivului Alin George Moldoveanu, medaliat cu AUR la 
Jocurile Olimpice –Londra 2012  s-a locat suma de 20.000 lei. 

Pentru premierea primilor 15 sportivi ai anului  din municipiul Focşani, în cadrul 
acţiunii “Gala Sportului Vrâncean”, ediţia 2012 au fost acordate premii în suma de 9.300 
lei. 
 

 
 

  Pentru premierea sportivilor participanţi la a III-a editie  a   Turneului  “Cupa 
Vrancea - Taekwondo WTF”,  pentru copii, cadeţi şi juniori, ce a avut loc în data de 29 
septembrie 2012, s-a alocat suma de 12.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani 
pe anul 2012. Suma alocată a fost utilizată pentru oferirea de premii . 

Pentru premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 care 
au obţinut medalii la Campionatul Mondial de Karate SKDUM şi la Campionatul Naţional 
de Şah, care s-a desfăşurat în luna octombrie 2012, s-a alocat suma de 1.300 lei din 
bugetul local pe anul 2012. 

Ca urmare a participării la Campionatul  Naţional Kata, seniori şi juniori şi  la 
Campionatul Naţional de Şah pe Echipe Mixte, care s-a desfăşurat în  luna noiembrie 
2012,  unii  sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 care au obţinut  medalii  
au fost premiaţi cu suma de 2.400 lei  din bugetul local pe anul 2012. 
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8. EDUCAŢIE ŞI TINERET 

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

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

În ceea ce priveşte starea clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului 
Focşani s-au verificat condiţiile de funcţionare a acestor unităţi pentru asigurarea 
condiţiilor igienico-sanitare, a sistemelor de încălzire şi asigurarea securităţii în Şcoală.    
          O preocupare permanentă a constituit-o asigurarea condiţiilor bunei funcţionari a  
procesului instructiv-educativ şi a cuprinderii tuturor preşcolarilor în grădiniţele din 
municipiul Focşani, în acest sens s-au analizat spaţiile existente în unitaţile de 
învăţământ în vederea cuprinderii tuturor copiilor de varstă preşcolară în cele 18 
grădiniţe din municipiul Focşani pentru un număr de  742 copii de grupă mică.  
           Pentru organizarea Concursului Interjudeţean de Matematică “Unirea” 2012, 
ediţia a X I-a, Colegiului Naţional  ”Unirea” Focşani i s-a alocat suma de 51.500 lei 
pentru organizarea acestui concurs. 
 

 
 
         Sumă solicitată a fost utilizată pentru plata premiilor, materiale promoţionale, 
evaluare concurs, cheltuieli de protocol, excursie. 

Pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor Vrânceni, ediţia a 
XXX-a, ce a av ut  loc în perioada 28 -31 mai 2012, s-a alocat din bugetul local al 
Municipiului Focşani pe anul 2012,  suma de 5000 lei.  

Pentru anul 2012 s-au alocat fonduri bănesti în suma de 38.000 lei,  pentru  
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2012, fonduri ce au fost utilizate pentru achiziţionarea de 
dulciuri oferite copiilor din grădiniţe, creşe, leagăne şi fundaţii, precum şi pentru 
organizarea de  j ocuri distractive şi activităţi sportive (baschet, tenis de câmp, concurs 
triciclete şi biciclete)  pentru copii. 
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 În anul 2012, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de 
coorganizator la desfăşurarea Concursului de Interpretare “ Noelia Prisecaru”, ediţia a 
III-a, prin repartizarea sumei de 5460 lei în bugetul  pr opriu al Liceului de Arta  “  
Gheorghe Tătărescu” Focşani, concurs care s-a desfăşurat în  perioada 01- 08 iunie 
2012. 

În anul 2012, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de 
coorganizator la desfăşurarea Concursului de matematică “ EUCLID”, ediţia a V III-a, 
prin repartizarea sumei de 8000 lei în bugetul  propriu al Şcolii Gimnaziale   “  Duiliu 
Zamfirescu” Focşani, concurs care s-a desfăşurat în  data de 09 iunie 2012. 
          Pentru organizarea Sărbatorilor de iarnă şi a Orăşelului copiilor 2012 s-au oferit 
un  număr de 3.640 pachete cu dulciuri pentru preşcolarii din grădiniţele municipiului 
Focşani, creşe, leagane şi fundaţii, pentru “Moş Nicolae “ 2012,  400 pachete dulciuri  
pentru copii la deschiderea Orăşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri pentru colindători, 
pentru care s-a alocat suma de 31.700 lei. 
 

 
 

Pentru premierea elevilor şi sportivilor din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite  l a olimpiadele şi 
concursurile şcolare pe discipline – faza naţională, organizate în perioada  iunie 2011- 
iunie 2012, în cadrul Zilelor Municipiului Focşani, au fost acordate premii în suma de 
35350 lei, pentru un număr de 183 elevi. 

În acest sens  elevilor li s-au acordat  premii în bani şi diplome în cadru festiv, la 
sala Balada a Ansamblului Folcloric « Ţara Vrancei » Focşani. 

În vederea funcţionării cabinetelor medicale şcolare în număr de 29 şi a celor 8 
cabinete stomatologice din municipiul Focşani, conform standardelor şi condiţiilor 
igienico-sanitare necesare actului medical, li s-au asigurat condiţii astfel încat toate 
cabinetele medicale şcolare şi stomatologice,  au  autorizaţie sanitară de funcţionare. 

 În cadrul acestor cabinete îşi desfaşoară activitatea un număr de 20 medici 
medicina generală şi stomatologie şi un număr de 48 asistente medicale care asigură 
pentru cei 17358 preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 135 

municipiul Focşani asistenţă medicală de specialitate. Medicii din cabinetele medicale 
şcolare au în principal următoarele atribuţii: 
 - identifică şi manageriază riscurile pentru sănătatea colectivităţii; 
 - verifică respectarea reglementarilor de sănătate publică; 
 - verifică condiţiile şi modul de preparare şi servire a hranei; 
 - evaluează starea de sănătate la examenele de bilanţ şi la  triajele epidemiologice; 
 - gestionează circuitele funcţionale; 
 - supraveghează şi coordonează serviciile de imunizari; 
 - eliberează documentele medicale necesare, etc. 

De asemenea, există o preocupare constantă în verificarea permanentă a 
medicilor şi asistenţilor medicali, astfel încat aceştia să aiba CERTIFICAT DE MEMBRU 
– Colegiul Medicilor Vrancea şi Certificat de Membru în cadrul Colegiului Medicilor 
Dentişti   din Romania, precum şi Asigurare Malpraxis Medical. 

Acelasi lucru se verifică şi pentru asistentele medicale din cabinetele medicale 
şcolare şi stomatologice. 

Pentru menţinerea stării de sanatate a preşcolarilor şi elevilor din unitaţile de 
învăţământ din municipiul Focşani s-au aprovizionat cabinetele medicale şcolare cu 
medicamente în suma de 13813,32 lei şi materiale sanitare în suma de 29.232,27 lei.  

În acest sens s-au întocmit numeroase referate pentru asigurarea de 
medicamente şi materiale sanitare pentru toate cele 37 d e cabinete medicale şi 
stomatologice din municipiul Focşani. 
 

Consiliul Local al Tinerilor 
 
            Primăria Municipiului Focşani  prin compartimentul de specialitate Învăţământ, 
Cultură, Sport,Tineret şi  Consiliul Local al Tinerilor Focşani s-au implicat în organizarea 
mai multor activităţi, iniţierea şi desfaşurarea de proiecte. 
           Şi în anul 2012  s -a desfăşurat proiectul  “Dragobetele Sărută Fetele” ce a 
constat în acordarea de certificate de casatorie   pentru fiecare cuplu şi pentru care s-a 
alocat suma de 566 lei. 
           Pentru proiectul “SI CURAT …SI FRUMOS…PENTRU UN P ARC 
SPECTACULOS” care a avut ca scop ecologizarea şi  amenajarea parcului “Nicolae 
Bălcescu”, de către liceele Municipiului Focşani s-a alocat suma de 3.936 lei. 
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         Consiliul Local al Tinerilor Focşani a participat în perioada 12 - 17 august 2012, la 
Reuniunea Naţionala PAL-TIN 2012,  e ditia a X V-a, Reteaua Consiliilor Locale ale 
Copiilor şi Tinerilor, la Sibiu. 
         Din bugetul local pe anul 2012 a fost alocată suma de 3.960 lei pentru participarea 
unui grup format din 6 tineri. 
         În cadrul Zilelor Municipiului Focşani, Consiliul Local al Tinerilor s-a implicat în 
organizarea unui concurs sportiv de skateboard pentru care s-a alocat suma de 4000 lei 
din bugetul local al Municipiului Focşani. 

 
         Suma alocată a fost utilizată pentru oferirea de premii constand în bani tinerilor 
participanţi şi pentru materiale promoţionale în vederea promovării concursului 
(bannere, afişe). 
         În data de 20 decembrie 2012, s-a desfăşurat spectacolul -concurs “Moş Crăciun 
European”, editia a VI-a prin care s-a 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 3.840 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 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 42/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată organigrama, statul de 
funcţii şi numărul de personal pentru  Primăria Municipiului Focşani. 

La nivelul lunii decembrie 2012 în  organigrama Primăriei Municipiului Focşani au 
fost aprobate 217 posturi, din care : 110 funcţii publice, 104 funcţii în regim contractual,  
( 82 personal medical) şi 3 funcţii alese. 
     Organigrama a fost structurată pe 4 direcţii, 9 servicii, 2 birouri şi 21 
compartimente, respectiv : 

- Direcţia economica  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 ; 
         -desfaşurarea în condiţii de calitate a activităţii comerciale în municipiul Focşani ; 

- Direcţia resurse umane şi coordonare unitaţi subordonate cu un număr de 
108 de posturi, din care ocupate 92 (68 personal medical), are în componenţă 2 servicii 
şi 6 compartimente şi este subordonată Primarului municipiului Focşani.  Se ocupă de : 
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       - aplicarea legislatiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea, 
perfecţionarea profesională şi securitatea şi sănătatea în muncă a personalului din 
Primăria municipiului Focşani; 
 -   întocmirea statelor de plată, declaraţiilor privind virarea CAS-ului, fondului de 
sănătate, şomaj şi impozit pe salarii 
       - implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de 
Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2008, în scopul îndeplinirii 
politicii şi obiectivelor stabilite în « Declaraţia şi angajamentul Primarului municipiului 
Focşani în domeniul calităţii » ; 

 
- stabileşte şi actualizează împreună cu ordonatorul principal de c redite 

obiectivele generale ale Primăriei Municipiului Focşani pe linia controlului 
intern/managerial; 
      - asigurarea efectuarii activităţilor de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de 
deservire din Primăria Municipiului Focşani ; 
      -  punerea în aplicare a politicilor de mediu la nivelul municipiului Focşani ; 
      - asigurarea aplicarii la nivelul municipiului Focşani a Strategiei Guvernului 
României de îmbunătăţire a situaţiei romilor ; 
      - coordonarea unitatilor subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani prin 
monitorizarea asigurarii condiţiilor necesare bunei funcţionari a acestora, a  activităţilor 
pe care le desfăşoară şi aplicarea reglementărilor legale în domeniul resurselor umane ; 
     - coordonarea Serviciului de asistenţă medicală şi de medicină dentară din 
unităţile de învăţământ din Municipiul Focşani.        
          - coordonează şi îndrumă unităţile de cultură din subordinea Consiliului local 
pentru aplicarea corectă a legilor, hotărârilor guvernului, hotărârilor  consiliului local, alte 
acte normative; 
        - evaluează programele şi strategiile culturale propuse de instituţiile de cultură; 
        - raspunde de organizarea şi urmarirea implementării proiectelor şi programelor 
care vor fi derulate în domeniul învăţământului. 

- întocmeşte Planul sectorial de acţiune pentru implementarea la nivelul Primăriei 
Municipiului Focşani a Strategiei Naţionale Anticorupţie şi urmăreşte şi coordonează 
implementarea acestuia. 
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- Direcţia administraţie publică locală  cu un număr de 23 posturi, din care 

ocupate 20, are în  componenţă 2 servicii, 1 birou şi 1 compartiment, este subordonată 
Secretarului municipiului Focşani. Se ocupă de : 
     - asigura circulaţia documentelor adresate Primariei 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 juridica în cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti ; 
     - raspunde de an aliza, îndrumarea, organizarea, coordonarea activităţii privind 
aplicarea Legii nr.10/2001; 
      - activitatea de publicitate, afişaj şi reclamă pe raza municipiului Focşani ; 
      - administrează domeniul public şi privat al municipiului Focşani ; 
      - monitorizează serviciile comunitare de utilitaţi 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 producator pentru valorificarea 
produselor pe piata liberă ; 
    - ţine registrele agricole ; 
    - ţine evidenţa contractelor de închirieri terenuri, contractelor taxelor de păşunat, a 
contractelor de arendă. 
 

 
 

- Direcţia tehnică cu un număr de 19 de posturi, din care ocupate 14, are în 
componenţă 2 servicii şi este subordonată Primarului municipiului Focşani.  Se ocupă 
de : 
     - activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului în municipiu ; 
     - activitatea de avizare şi autorizare a construcţiilor ; 
     - controlează respectarea disciplinei în construcţii. 
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     -  iniţiază proiecte de investiţii, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice ;      
     - asigură derularea lucrărilor publice de investiţii, respectarea termenelor şi 
efectuarea receptiilor conform contractelor încheiate; 
     -   administrarea fondului locativ ; 
     -   îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari. 
 

- Serviciul comunicare cu un număr de  9 pos turi, toate ocupate, are în 
componenţa 3 c ompartimente 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; 
 

 
 

- Compartimentul de protecţie civilă cu un număr de 3 posturi, ocupate toate, 
este subordonat Primarului Municipiului Focşani. Se ocupă cu : 
     - activitaţile privind studierea caracteristicilor localităţii, instituţiilor şi alte obiective de 
pe raza municipiului, prezintă propuneri  privind aplicarea masurilor 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. 
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- 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 desfaşurării procedurilor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 
 

- Compartimentul proiecte cu un număr de 5 posturi, din care ocupate 4, este 
în subordinea d-lui viceprimar Necula Ionel Gabriel. Se ocupă cu : 
    - identificarea de surse potentiale de finanţare – fonduri europene ; 
    -iniţierea şi implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri 
internaţionale. 
 

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

Serviciul voluntar pentru situaţii 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 preşedintele 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 împotriva inundaţiilor şi de 
protecţie civilă; 
 - indeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţa prin 
activităţi de îndrumare şi control; 
 - intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecinţelor situaţiilor de 
urgenţa şi efectuează acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în 
caz de dezastru în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii. 
 

CCRREEŞŞTTEERREEAA  CCOOMMPPEETTEENNŢŢEEII  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  AA  AANNGGAAJJAAŢŢIILLOORR  
PPRRIIMMĂĂRRIIEEII  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  FFOOCCŞŞAANNII  

 
Gestiunea resurselor umane se poate realiza cu eficienţă numai în condiţiile 

aplicării unei politici constante de formare /perfecţionare continuă a personalului din 
administraţia publică. 

Formarea şi perfecţionarea profesională reprezintă atat un drept cât şi o obligaţie 
a funcţionarilor publici şi personalului contractual, potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile şi completările 
ulterioare, respectiv, a Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

De asemenea, Hotararea 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. 

Transmiterea datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare 
profesională se realizează în formatul standard stabilit potrivit Ordinului Preşedintelui 
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ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de 
transmitere a dat elor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile 
alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, modificat şi completat cu prevederile 
Ordinului Preşedintelui 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 Primariei Municipiului Focşani, în luna februarie s-a întocmit Planul de 
formare şi perfecţionare pentru anul 2012. Fondurile alocate pentru pregătirea 
profesională a salariaţilor au fost 150000 lei. 

Totodată, s-a întocmit anexa nr. 5  c e cuprinde cursurile de perfecţionare 
identificate în rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici sau propuse de şefii de 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Primariei Municipiului Focşani. 

De asemenea, s-a completat Formatul standard de t ransmitere a dat elor 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. 5 reiese ca 99 salariaţi au fost propusi de şefii de 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Primariei Municipiului Focşani sa participe la 
cursuri de perfecţionare în anul 2012. 

Astfel, pe parcursul anului 2012 un număr de 79 de salariaţi au participat la 
cursuri de perfecţionare profesională, din care: 11 funcţionari publici cu funcţii de 
conducere, 63 funcţionari publici cu funcţii de execuţie, respectiv 4 salariaţi şi un şef 
serviciu – personal contractual.  

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 pentru Administraţia Publică Locală Timişoara în parteneriat cu Asociaţia 
Profesională a Specialiştilor în Administraţia Publică – APSAP şi SC ”Module Quality 
Consulting” S.R.L Ploieşti.   

O medie a ponderilor privitoare la gradul de corelare dintre măsurile propuse şi 
cele realizate reflectă un procent de 79,80%. 

In perioada 19-23 martie 2012, d-na Baciu Micşunica, director executiv al 
Direcţiei resurse umane şi coordonare unităţi subordonate a urmat şi absolvit cursul de 
specializare cu durata de 40 ore pentru ocupaţia de ”Auditor în  domeniul calităţii”, curs 
organizat de S.C. ”TQM Consulting” S.R.L Braşov. 

In perioada iulie - noiembrie 2012, doamnele Baciu Micşunica, Pavelescu Raluca 
Gabriela şi Calotă Geta au fost selectate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici  să participe la modulul de formare “Managementul funcţiei publice” din cadrul 
proiectului “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de 
recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în  contextul creşterii gradului de 
responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, proiect 
cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative” implementat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în  
perioada decembrie 2011 – decembrie 2013. Modulele de formare au avut o durată de 
5 zile şi s-au desfăşurat la Iaşi în  luna iulie 2012 şi la Constanţa în  luna noiembrie. 

Pe parcursul anului 2012 salariaţii au participat şi la seminarii pe diverse teme.  
Astfel, d-na Mogda Luminiţa şi d-nul Cazaciuc Dan Mihai au par ticipat în 

perioada   10-13 mai 2012 la seminarul internaţional de dezvoltare urbană desfăşurat în 
cadrul proiectului “Capacitate pentru dezvoltare urbană integrate: Integr-able”. 

De asemenea, domnii Petronie Ştefan şi Buculescu Florin au participat la un curs  
de instruire utilizare sistem MIS cu tema “Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a 
indicatorilor de p erformanţa în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice” în 
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perioada 20-25 octombrie 2012. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 - 2013.  
 Prin acest proiect Municipiul Focşani a fost propus ca unitate pilot pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 
Primăria Municipiului Focşani are implementat şi certificat Sistemul de 

Management al Calitaţii conform Standardelor ISO 9001:2008 din anul 2006. 
 

În perioada februarie 2012 
– septembrie 2012, conform 
planificării, au avut loc auditurile 
interne ale calităţii efectuate de 
către Direcţia resurse umane şi 
coordonare unităţi subordonate 
împreună cu Compartimentul 
Audit, după care în  perioada           
05-07.11.2012, auditorii 
organismului de certificare a 
sistemelor de management - S.C.  
SRAC  CERT  S.R.L. Bucureşti, 
au desfăşurat auditul de  
recertificare  - ETAPA 3.  

Cele 24 de audituri interne s-au finalizat cu trei rapoarte de neconformitate  
minoră şi opt domenii de îmbunătăţire la unele servicii/compertimente din cadrul 
Primăriei Municipiului Focşani. 

Toate neconformităţile înregistrate  au fost rezolvate la termenele stabilite. 
A fost întocmit Programul anual de i nstruire în domeniul calitaţii şi conform 

acestuia în  luna iunie 2012, respectiv luna decembrie 2012 au avut loc instriuirile cu toţi 
salariaţii din cadrul instituţiei. 

În cursul anului 2012 s-au elaborat şi implementat un număr de 7 noi proceduri 
de lucru care s-au adăugat celor 55 de proceduri de lucru existente. 

În raportul auditului de recertificare  - ETAPA 3, se menţionează că auditul s-a 
desfăşurat cu respectarea principiilor confidenţialităţii şi imparţialităţii, 
serviciile/compartimentele auditate punând la dispoziţie dovezile obiective solicitate. 

Nu s-au în registrat probleme semnificative privind funcţionarea proceselor SMC 
din cadrul Primariei Municipiului Focşani. 

În urma auditului de recertificare - ETAPA 3, Primăria Municipiului Focşani a 
obţinut certificatele SRAC şi IQNet care certifică faptul că instituţia are implementat şi 
menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 
9001:2008, pentru o perioadă de încă trei ani. 

Pe linia controlului intern/managerial s-au stabilit şi actualizat împreună cu 
ordonatorul principal de credite obiectivele generale ale Primăriei Municipiului Focşani 
şi obiectivele specifice fiecărui compartiment. S-a implementat sistemul de control 
intern/managerial  a cărui concepere şi aplicare permite conducerii să furnizeze o 
asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în  scopul îndeplinirii obiectivelor 
generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, 
eficienţă şi economicitate. 
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Pe baza rezultatelor autoevaluării, sistemul de 

control intern/managerial al Primăriei Municipiului Focşani 
este implementat conform cu standardele cuprinse în  
cadrul controlului intern/managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/managerial la autorităţile 
publice. 

 
În cursul anului 2012 s-au efectuat raportările 

trimestriale şi s-au centralizat informările primite de la 
celelalte unităţi din subordinea Consiliului local privind 
stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control 
intern/managerial, conform anexei nr.3 la Ordinul 
946/2005, la standardele implementate parţial. 

 

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 2012 în  cadrul Serviciului impozite şi taxe locale au fost  efectuate peste 
359.516 operaţiuni din care: 

 
-  60.401 impuneri ; 
-  50.499 modificări debite  (adăugări – scăderi debite iniţiale); 
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-  221 operări cereri scutiri de impozite şi taxe locale; 
-  1.714 transferuri între roluri; 
-  3.365 unificări de roluri ; 
-  13.642 eliberări certificate fiscale; 
-  205.590 raportări diverse; 
-  14.555 procese verbale de impunere; 
-  8.516 procese verbale de scoatere din evidenţă; 
-  412 restituiri de sume achitate în  plus în  valoare de 348.800 mii lei; 
-  601 dosare de insolvabilitate ;          

  
             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 2012, 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 104 opriri din care s-au încasat peste 96.713 
lei ; 

- au fost comunicate 4.058 somaţii şi titluri executorii către rău platnici în  
vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local;  

- blocarea conturilor bancare la un număr de 86 societăţi comerciale; 
- au fost efectuate 61 controale fiscale în  urma cărora s-au stabilit debite 

suplimentare în  sumă de 79.112 lei creanţe principale şi 35.504 accesorii, 
din care a fost încasată suma de 49.000 lei; 

- s-au instituit sechestre pentru un număr de 23 societaţi comerciale; 
- s-au aplicat 201 de a menzi pentru nedepunerea în  termen a declaraţiilor 

fiscale; 
- au fost efectuate analize lunare privind modul de încasare a impozitelor şi 

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

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

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

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

- s-au întocmit situaţii de estimare a veniturilor pentru bugetul pe anul curent 
şi în perspectivă pe următorii 3 ani, după o analiză aprofundată a încasărilor 
din anii precedenţi; 

- 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 
consiliului 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. 
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            Pentru anul 2013 Serviciul impozite şi taxe locale îşi 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. 
Obiectul de activitate 
a) identifică programe internaţionale de finanţare adecvate în  vederea accesării de 
fonduri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală prioritare. 
b) asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în  vederea 
întocmirii cererilor de finanţare. 
c) monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în  
colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, după 
caz, asigură şi managementul de proiect. 
d) urmăreşte procesul de gestionare corectă a resurselelor financiare aferente 
programelor/proiectelor coordonate; face raportări periodice către ADRSE şi Autoritatile 
de Management ( mediu, finanţe, administraţie publică,etc). 
e) propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii 
necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. 
f)propune/prezintă articole în presă, media referitor la fonduri externe, stadiul 
implementării proiectelor în derulare la nivelul administratiei publice locale. 
g) Participare - Seminarii , conferinţe. 
h) Alte activităţi. 
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Rezultate activităţi 2012 
 
Liniile de finanţare deschise pe fonduri structurale, au prilejuit Primariei Municipiului 
Focşani să 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 însotit 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 : finalizate, de ev aluare,  
implementare şi monitorizare: 
 
Proiecte finalizate: 
   Primul proiect – pe fonduri structurale depus de către Primăria municipiului Focşani 
   “Cămin pentru persoane vârstnice Focşani “- a fost finalizat cu succes (nov-2010). 
   Ultimile rambursări au fost efectuate în martie 2011. Timp de cinci ani după  finalizare 
proiect, se întocmesc Rapoarte Expost urmate de vizita în teren a auditorilor sau după 
caz a altor instituţii cu rol de control. 
   Proiectul este folosit ca “bune practici” la toate întalnirile la care se discută despre  
proiecte finalizate cu succes. 

 
 
Proiecte aflate în implementare: 

♦ “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului 
Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficienţei energetice ”-POS MEDIU axa 3 
Valoarea totală a proiectului este de 184.645.670 lei. Conform Contractului de 
finanţare nr.120917 /08.03.2011, durata de implementare a proiectului este de 46 
de luni (08.03.2011-31.12.2014) 
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♦ „Reabilitare, modernizare şi dotări- Şcoala  Ştefan cel Mare” –POR axa3, 
masura 3.4. Valoarea totală a proiectului este de 17.438.160,43 lei . Conform 
Contractului de finanţare nr.2472 / 31.10.2011, durata implementării proiectului 
este 21 luni  (01.11.2011-31.07.2013). 

 
♦ Reabilitare, modernizare şi dotări-Colegiul Naţional Unirea”-POR axa 

3,masura 3.4. 
Valoarea totală a proiectului este de 6.213.344,76 lei. Conform Contract de 
finanţare nr.3183/06.06.2012, durata implementării proiectului este de 15 luni 
(07.06.2012-06.09.2013). 

 
♦ Planul integrat de dezvoltare urbană pentru zona de intervenţie sud est a 

Municipiului Focşani (PIDU), POR axa 1. prezintă avantajul că se pot rezolva 
simultan o serie de probleme ( străzi, spaţii verzi, sistem de supraveghere) între 
care există relaţii de interdependenţă, generand un impact pozitiv asupra 
dezvoltării ulterioare a zonei dar şi a oraşului. Aceste probleme sunt propuse 
spre rezolvare în obiectivele următoarelor proiecte:   

 
 

      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  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 este 24 luni  (08.12.2011-
07.12.2013).         
 
      3. “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalitaţii”      
          Valoarea totală a proiectului este de 3.496.321,87 lei . Conform Contractului 
de finanţare nr.2611 / 07.12.2011, durata implementarii este 24 luni ( 08.12.2011-
07.12.2013) . 
           



Raportul Primarului municipiului Focşani Ing. Decebal Gabriel Bacinschi – 2012 149 

 
Proiect aflat în etapa de contractare: 

♦ „Reabilitare, modernizare şi dotări- Şcoala nr 1-Nicolae Iorga”-POR axa 3,    
masura  3.4.  

         Valoarea totală a proiectului este de 3.165.426,16 lei, iar durata de implementare  
         este de 15 luni. 
 
 
 Proiecte propuse spre finanţare din lista de rezervă şi în etapa de depunere 
proiect tehnic: 
      ♦ „Reabilitare , modernizare şi dotări- Şcoala nr.8 Alexandru Vlahuţă” POR, 

axa 3,masura 3.4. Valoarea totală a proiectului este de 2.313.865,75 lei, durata 
implementării este de 15 luni. 

        
      ♦  „Reabilitare , modernizare şi dotări- Şcoala nr 3”-POR,axa 3,masura 3.4. 

    Valoarea totală a proiectului este de 4.031.858,00 lei, iar durata implementării  
este de 15 luni. 

 
           OBIECTIVE 2013: 
 

 Continuarea Implementării proiectelor depuse şi evaluate la care au fost 
semnate contractele de finanţare prin implicarea echipelor de proiect care vor 
asigura suportul tehnic necesar derulării activităţilor proiectelor. 

 
 Elaborarea şi depunerea documentaţiei privind accesarea şi aprobarea  

fondurilor pe linia  de finanţare POR, axa 1, domeniul de intervenţie 1.2  
               ,,Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”; 
 

 Elaborarea şi depunerea documentaţiei privind aplicarea  Hotărîrii Guvernului 
nr.973/2012 pentru finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale  pent ru 
centrele de zi şi rezidenţiale şi a Ordinului nr.2765/2012 privind aprobarea 
Metodologiei   de înregistrare şi evaluare a s olicitarilor de finanţare a unor 
cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale  
din bugetul  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de 
decontare a finanţării,  pentru proiectul:  

                 ,,Sală de mese la Cantina de ajutor social Focşani”. 
 

 Elaborarea şi depunerea documentaţiei privind  lansarea sesiunii de finanţare  
de către Administraţia Fondului Cultural Naţional care acordă  finanţări 
nerambursabile pentru proiecte culturale: 

                              -  Formaţia corală tradiţională ,,Pastorala” Focşani. 
                              -  Ansamblu folcloric ,,Ţara Vrancei”. 
                              -  Teatrul Municipal Focşani.  
            

 Elaborarea şi depunerea de noi proiecte se va realiza în funcţie de liniile de 
finanţare ce se vor deschide în decursul anului 2013.  
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10. COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ în  RELAŢIA CU 
CETĂŢENII 

 
Activitatea de comunicare, componentă definitorie a activităţii generale a 

administraţiei publice locale, a păstrat în centrul său cetăţeanul.  
Prin Centrul de Comunicare, o adevărată interfaţă în relaţia administraţie – 

cetăţean, au fost oferite servicii prompte şi în conformitate cu prevederile legale şi 
cerinţele cetăţenilor. 

 
AUDIENŢE, PETIŢII, SESIZĂRI 

 
În cursul anului 2012, la Primăria Municipiului Focşani a fost înregistrat un 

număr total de 511 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 celor 225 de 
audienţe, acordate de către conducerea instituţiei în anul 2012.  
 

 
 

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. In aceste cazuri răspunsurile au fost 
comunicate ulterior celor interesaţi. 
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Accesul liber la informaţiile cu caracter public, reglementat prin Legea 
544/2001, s-a manifestat în 2012 printr-un număr de 42 de cereri, cărora li s-au dat în  
totalitate răspunsurile solicitate.  

 
MIJLOACE DE INFORMARE 

 
Revista „FOCŞANII” – a continuat să reprezinte un mijloc de comunicare important şi 
eficient, tirajul lunar epuizându-se în timp tot mai scurt. Prin această modalitate sunt 
oferite 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. In 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. 
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 Website – acest mijloc de informare este tot mai utilizat de către toţi cei 
interesaţi, în ultima perioada fiind primite tot mai des sugestii de îmbunătăţire şi 
extinderea a ariei de cuprindere a acestuia. Site-ul www.Focşani.info fiind realizat în 
2000, necesita o refacere integrală, cu utilizarea unor tehnologii moderne şi respectarea 
standardelor curente în domeniu. A fost demarat proiectul de reconstrucţie a site-ului, 
urmând ca în 2013 să fie finalizat ş lansat noul site. Acesta a fost şi va fi una din  
modalităţile principale prin care autoritatea locală îşi informează cetăţenii, înafară 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.  
 

 
 

Prin modernizarea propusă vor putea fi vizualizate chiar şi şedinţele de consiliu 
local, live sau înregistrate, 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. 
 
 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

Consecvenţi eforturilor depuse în anii precedenţi, în 25 ianuarie 2012 a fost 
semnat, la Focşani, Acordul de înfrăţire între Focşani şi Tivoli, Italia. Cu această ocazie, 
delegaţia condusă de primarul oraşului Tivoli, dl. Sandro Gallotti a participat la 
manifestările dedicate Unirii Principatelor Române, 24 Ianuarie 2012. La aceste 
manifestări au participat şi reprezentanţii oraşului Saint Amand les Eaux, Franţa, oraş 
înfrăţit cu Tivoli şi ai cărui reprezentanţi au primit cu interesat această nouă abordare a 
relaţiilor  de înfrăţire şi au mneţionat intenţia de a organiza în 2013 o „Săptămână a 

http://www.focsani.info/
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Fraternităţii, la car să invite toate oraşele înfrăţite cu Saint Amand dar şi oraşele cu care 
acestea sunt, la rândul lor, înfrăţite. 
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In acelaşi timp, ca oraş-resursă pentru Proiectul INTEGR-ABLE, Focşaniul a fost 
gazda unei echipe complexe a pr oiectului sus-menţionat, formată din delegaţii din 
Armenia, Georgia şi Republica Moldova. Oaspeţi au purtat discuţii cu conducerea 
Primăriei şi cu experţii în domeniul Dezvoltării Urbane Integrate şi au vizitat obiectivele 
cuprinse în proeictul „Recalificare urbană – Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”, 
precum şi Staţia de Tratare a Apei Uzate, ce a fost de asemenea construită printr-un 
proiect recent, cu finanţare europeană. 
 

 
 
Primarul oraşului Orhei, din Republica Moldova, dl. Vitalie Colun ş-a manifestat 

dorinţa stabilirii unor prime contacte în vederea demarării unor proiecte comune. Ca 
răspuns, o delegaţie din Focşani a vizitat Orheiul, în toamna anului 2012.  
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11. Politica bugetară pentru anul 2013 
 

Politica bugetară pentru anul 2013 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  2013 va   adoptă o viziune  programatică,  deschisă  spre  
nevoile  resimţite  ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească; 

Politica sectorială reflectată în  bugetul local al municipiului Focşani pe anul 
2013, va fi structurată astfel: 

1. pentru secţiunea de funcţionare finanţată din venituri proprii 79% 
• Invăţământ  şi Sănătate 5 % 
• Cultură, religie, acţiuni privind activitatea sportivă, de tineret 5% 
• Asistenţă sociala 13 %  
• Servicii publice  33 % 
• Subvenţie energie termică şi ajutoare pentru căldură 14 % 
• Serviciul datoriei publice 6 % 
• Fond de rezervă bugetară 3 % 

 
2. pentru secţiunea de dezvoltare finanţată din venituri proprii 21% 

• Cofinanţarea proiectelor de investiţii 5 % 
• Investiţii 16 % 

 

  
 
 

Primarul Municipiului Focşani, 
Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

 


	            Pentru anul 2012 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, în văţămăntului 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 oraş uşor accesibil cu legături de transport interne şi externe eficiente şi puternice care asigură condiţii excelente de creştere economică şi o bună calitate a vieţii;
	 Forţă de muncă bine pregătită oferind o gamă diversă de oportunităţi care să permită cetăţenilor să aibă aspiraţii mai mari şi să îşi atingă potenţialul în găsirea unui loc de muncă, iar angajatorilor să dispună de abilităţile care le sunt necesare pentru a contribui la creşterea economică a oraşului; 
	 Excelenţă în  protecţia mediului prin plasarea mediului în  centrul deciziilor sale;
	 Infracţionalitate scăzută şi un oraş în  care oamenii pot trăi, investi şi lucra în  siguranţă;  
	 Servicii de sănătate excelente şi o populaţie activă şi sănătoasă; 
	 Un loc prielnic pentru copii, pentru viaţa de familie, în  care copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să îşi atingă potenţialul şi să contribuie în  mod pozitiv şi activ în  viaţa oraşului;
	 Un oraş care utilizează pe deplin talentele cetăţenilor şi nou-veniţilor, investitorilor, studenţilor etc. şi care încurajează oamenii să îşi împărtăşească ideile şi experienţele;
	 Un oraş cu evenimente şi activităţi sportive, teatre, galerii şi muzee, concerte de muzică live, cluburi şi festivaluri care sunt populare printre localnici şi printre vizitatorii oraşului; 
	 Un oraş care este perceput ca fiind bine administrat de către liderii aleşi în  mod democratic, responsabili şi cu o manieră transparentă, un oraş în  care oricine îşi doreşte să locuiască, să investească şi să facă afaceri. 
	Direcţia economică, prin acţiunile întreprinse privind fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului,  precum şi cele privind  gestionarea  financiar contabilă a resurselor materiale şi financiare, a asigurat transpunerea în practică a politicilor fiscale şi bugetare ale municipiului.
	Politica fiscală în  anul 2012 a avut  în  vedere în  primul rând:
	Principalele măsuri fiscale pentru anul 2012 au constat  în  :
	Politica bugetară pentru anul 2012 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.
	În  elaborarea bugetului Municipiului Focşani pe anul 2012, primăria a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 23 ianuarie 2012 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în  prezenţa a circa 128 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. 
	Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani constituit din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii şi bugetul împrumuturilor 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: 
	                                                                                                                                                                                                                   Mii lei
	Indicatori
	Bugetul general, centralizat
	pe anul 2012
	 din care:
	Bugetul local
	Bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii
	Bugetul imprumuturilor interne
	Transferuri 
	ce se scad
	Buget
	Realizat
	Buget
	Execuţie
	Buget
	Execuţie
	Buget
	Execuţie
	Buget
	Execuţie
	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 2012 au inregistrat un procent de realizare de 54,1% 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 – 83.747,00 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 47 % din totalul bugetului local şi a fost realizat în  procent de 77,4 % faţă de prevederile bugetare.
	Învăţământ  -  59.454,95 mii lei
	            Din bugetul local au fost alocate fonduri pentru  asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv educativ în  28 de centre de execuţie ale unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat  astfel: 
	 45.908,05 mii lei -  salarii cu 2.481,30 mii lei mai mult dcecât în  2011 având în  vedere creşterea salarială din iune 2012;
	 9.257,92 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) cu 667 mii lei mai mult decât în anul precedent;
	 393,65 mii lei – competiţii sportive - Liceul  cu program sportiv, gratuitate pe transportul urban de călători cu 72,34 mii lei mai mult decât în  2011;
	 187,20 mii lei  - burse acordate elevilor cu 62,26 mii lei mai mult decât în anul precedent;
	 3.782,73 mii lei – investiţii cu 3.159,60 mii lei mai mult decât în anul precedent având în vedere derularea proiectului cu finanţare europeană Reabilitarea şi dotarea Şcolii generale „Ştefan cel Mare”  ;
	Sănătate – 2.120,83 mii lei
	            Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de călători pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzii Sangvină în  sumă de 26,50 mii lei cu 4,70 mii lei mai mult decât în 2011 şi a cheltuielilor aferente centrelor medicale şcolare precum şi a mediatorilor în sumă de 2.094,33 mii lei, din care 2.043,34 mii lei salarii şi 50,99 mii lei medicamente şi materiale sanitare. 
	Cultură, recreere şi religie – 11.080,02 mii lei
	o 3.015,05 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” cu 1.060,91 mii lei mai mult decât în  2011, 
	o 1.821,97 mii lei - Transferuri către Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 cu 21,45 mii lei mai mult decât în  anul precedent; 
	o 53,57 mii lei - finanţarea editării revistei Focşanii – revistă a municipiului difuzată gratuit prin Centrul de Comunicare cu Cetăţenii şi centrele comerciale de în casare a facturilor ale unităţilor de subordonare locală SC ENET SA şi SC CUP SA ;
	o 14,17 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani 
	o 395,33 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din viaţa comunităţii, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv; 
	o 4.650,26 mii lei - întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, cimitire, efectuată prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice cu 2.431,29 mii lei mai mult decât în  2011 având în vedere aplicarea proiectului cu finanţare europeană ce priveşte modernizarea zonelor verzi din cartierele Sud, Mândreşti şi Laminorul ; 
	Asigurări şi asistenţă socială  – 11.091,20 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 ( 60% din totalul cheltuielilor de asistenţă socială), concretizate în salarii aferente însoţitorilor, indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap şi acordarea de gratuităţi pe transportul urban de călători. La nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt încadraţi 390 însoţitori ai persoanelor cu handicap şi se acordă 260 de indemnizaţii persoanelor cu handicap care au dreptul la însoţitori.
	SERVICII PUBLICE  – 90.048,86 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  – 4.056,30 mii lei
	 89,73 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”, în tr-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.
	 94,97 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;
	 3.871,60 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 -  688,07 mii lei total cheltuieli din care 475,57 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Poliţia Locală – 2.449,14 mii lei total cheltuieli din care 2.357,00 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Teatrul Municipal– 515,74 mii lei total cheltuieli din care 329,00 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” – 2.058,39 mii lei total cheltuieli din care 1.969,17 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Formaţia Corală Tradiţională „ Pastorala” – 279,90 mii lei total cheltuieli din care 269,40 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia” – 543,95 mii lei total cheltuieli din care 447,48 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007– 1.851,07 mii lei total cheltuieli din care 1.821,97 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local ;
	o Căminul pentru Persoane în  Vârstă– 931,99 mii lei total cheltuieli din care 683,00 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local.
	Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 42/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 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 2013 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  2013 va   adoptă o viziune  programatică,  deschisă  spre  nevoile  resimţite  ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească;


