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1. INTRODUCERE 
 

Anul 2013 a fost pentru Focşani un an deosebit de important, un an ȋn care au 
demarat sau au continuat foarte multe proiecte de investiţii importante, un an ȋn care în 
ȋntreg oraşul au apărut şantiere care, chiar dacă am ȋnţeles cu toţii raţiunea şi 
necesitatea lor, trebuie să recunoaştem că au produs şi destule neplăceri şi disconfort 
cetăţenilor. 
 

Vreau să mulţumesc tuturor pentru 
ȋnţelegerea manifestată, pentru participarea 
activă şi sprijinul pe care l-au acordat 
administraţiei publice locale în definirea şi 
prioritizarea programelor şi proiectelor 
comunităţii, dar şi în implementarea 
acestora. 

In această multitudine de proiecte 
vreau să amintesc ȋn primul rând Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona 
de Sud a oraşului. Beneficiind de o nouă 
abordare, acest gen de Planuri, ȋşi propune 
o abordare integrată, care să rezolve cel 
puţin 3 componente deficitare ale unei zone 
bine definite. El cuprinde o arie de 1200 
hectare unde locuiesc aproximativ 20.000 
locuitori şi anume Cartierul Sud, Zona 
Laminorul şi cele două localităţi 
componente, Mândreşti Moldova şi 
Mândreşti Munteni. Planul nostru include 3 proiecte distincte, cu buget propriu, cu o 
valoare totală de 59.257.735,06 lei. Cele trei proiecte se referă la reabilitarea şi 
modernizarea spaţiilor publice urbane, modernizarea şi extinderea spaţiilor verzi şi 
instalarea unui sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii. Această nouă abordare şi proiectele respective vor schimba complet 
aspectul şi funcţionalitatea zonei de acţiune, devenind un adevărat etalon pentru 
celalalte zone ale oraşului. Termenul de finalizare este la sfârşitul anului 2014. 

Un alt proiect important, pe care vreau neapărat să-l menţionez, este cel referitor 
la Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani. Prin 
acest proiect important, cu o valoare de 184.645.670 lei, a fost construită o centrală 
termică nouă, pentru oraş, care beneficiază de o tehnologie ȋnaltă, cu motoare de 
cogenerare. Proiectul se va ȋncheia la finele anului 2014 dar ne propunem să-l 
completăm cu alte proiecte ce să definitiveze ȋntreg sistemul de distribuţie a energiei 
temice din municipiul nostru. 

Totodată administraţia locală a acordat o atenţie deosebită unităţilor de 
ȋnvăţământ. Astfel, după o pregătire complexă si un proces de evaluare ce a impus 
restricţii deosebite, am reuşit ȋn 2013 să finalizăm reabilitarea completă a primei unităţi 
de ȋnvăţământ din Focşani şi anume Scoala „Stefan cel Mare”. Astfel, noul an şcolar a 
ȋnceput pentru elevii acestei şcoli ȋntr-un loc complet nou, cu săli de clasă luminoase şi 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	4	

dotate conform standardelor moderne, cu un teren de sport complet echipat şi 
modernizat. 

Această experienţă a fost benefică, pentru că ȋn 2013 au continuat lucrările de 
reabilitare la Colegiul Unirea Focşani şi am mai demarat ȋnca un proiect similar, pentru 
Scoala „Nicolae Iorga”. Mai sunt ȋn evaluare ȋnca două proiecte de acest tip. Pentru 
Scoala nr. 8 – „Alexandu Vlahuţă” şi pentru Scoala nr. 3. 

Focşani-ul se dezvoltă tot mai rapid, rolul său de pol de dezvoltare urbană fiind 
evident şi prin trasformarea operatorului regional de apă/ canal – SC CUP SA Focşani 
ȋn operator regional. Printr-un nou proiect cu finanţare europeană, ȋn Focşani s-au 
derulat, ȋn paralel, lucrări de extindere şi modernizare dar şi de introducere reţele de 
alimentare cu apă şi canalizare, ȋn zonele care nu aveau aceste servicii asigurate. 

Prezentul raport prezintă, ȋntr-o variantă sintetică, politicile, preocupările şi 
proiectele municipalităţii, incluzând aici nu doar departamentele proprii dar şi toate 
unităţile subordonate consiliului local. 

Astfel, acest Raport, deşi se numeşte Raportul Primarului, pentru că aşa este 
prevederea legală, el prezintă atât activitatea executivului cât şi modul de aplicare al 
politicilor şi deciziilor Consiliului Local. Raportul este un rezultat al muncii echipei 
administraţiei locale, al celor pe care alegătorii, cetăţenii, i-au desemnat să conducă 
oraşul şi să-l administreze dar şi al celor care, cu profesionalism şi competenţă au găsit 
şi aplicat cele mai bune soluţii de implementare a cerinţelor. 

 
Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 
Primarul Municipiului Focşani 

 

 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	5	

22..  PPOOLLIITTIICCAA  FFIINNAANNCCIIAARRĂĂ  AA  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  FFOOCCŞŞAANNII  
 
            Pentru anul 2013, procesul de elaborare şi execuţie a bugetului Municipiului 
Focşani bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere creşterea 
valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea 
transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se 
satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli, iar pe parcursul 
anului, prin rectificări de buget, acordarea unei mai mari importanţe cheltuielilor din 
domeniul gospodăriei comunale, învăţămăntului şi protecţiei sociale a populaţiei. 
            În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a Municipiului Focşani s-au avut în 
vedere evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi, priorităţile comunităţii pornind de la 
nevoile acesteia,  realizarea obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare a 
Municipiului Focşani pe 2007-2013, potrivit căreia Focşani-ul va deveni un oraş 
european modern caracterizat prin următoarele particularităţi: 
 
 Economie puternică şi modernă, cu afaceri care creează bunăstare economică 

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

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

care reflectă aspiraţiile locuitorilor; 
 Un ora 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 
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resurselor materiale şi financiare, a asigurat transpunerea în practică a politicilor fiscale 
şi bugetare ale municipiului. 
    

Politica fiscală în anul 2013 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 2013 au constat  în: 
 
- 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 împrumuturi – reactualizarea anuală a 

memorandumului de credibilitate financiară a municipiului Focşani; 
- Dobânzi mici aferente împrumuturilor; 
- 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 2013 a avut în vedere realizarea unei distribuţii 
eficiente şi transparente a fondurilor bugetare prin stabilirea unui sistem coerent de 
priorităţi în repartizarea acestora pe sectoare. 
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             Bugetul pe  anul  2013 a adoptat o viziune  programatică,  deschisă  spre  
nevoile resimţite 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 2013 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 2013, primăria a parcurs 
toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 20 martie 
2013, în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în prezenţa a 146 
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 imprumuturilor 
însumează 428.215,04 mii lei fiind prezentat în cele ce urmează:  
 
 
 
 

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL MUNICIPIULUI  FOCŞANI  
PE ANUL 2013  

 
Mii lei                   

Indicatori Bugetul general, 
centralizat pe anul 2013  

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..666644,,0000  8833..115577,,1177  8833..666644,,0000  8833..115577,,1177  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

- Impozite, taxe  3388..001122,,0000  3377..550055,,8833  3388..001122,,0000  3377..550055,,8833  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

si alte venituri 

-Cote defalcate 4455..556655,,0000  4455..556644,,3344  4455..556655,,0000  4455..556644,,3344  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  
din impozit 
venit 

-Sume 8877,,0000  8877,,0000  8877,,0000  8877,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

 alocate pentru 
echilibrare buget 

Alte venituri proprii 55..449900,,3355  44..447733,,6611  00,,0000  00,,0000  55..449900,,3355  44..447733,,6611  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  
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Sume defalcate din 
TVA 

6655..112233,,0000  6655..111199,,7722  6655..112233,,0000  6655..111199,,7722  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Subvenţii 110099..880088,,0000  7700..004433,,8800  110099..880088,,0000  7700..004433,,8800  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Sume primite de la 
UE 

9911..776644,,0000  3355..009900,,1155  9911..776644,,0000  3355..009900,,1155  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  1100..990044,,4411  1100..779966,,6688  00,,0000  00,,0000  1100..990044,,4411  1100..779966,,6688  

Imprumuturi 7722..336655,,6699  5522..441100,,0044  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  7722..336655,,6699  5522..441100,,0044  00,,0000  00,,0000  

               

TOTAL VENITURI 442288..221155,,0044  331100..229944,,4499  335500..335599,,0000 225533..441100,,8844 1166..339944,,7766 1155..227700,,2299 00,,0000  00,,0000  1100..990044,,4411 1100..779966,,6688 

           

Autoritati publice 88..660099,,2222  88..442222,,2277  88..660099,,2222  88..442222,,2277  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Servicii publice 
generale 

995544,,7744  993355,,8811  774422,,7744  771188,,3311  774411,,6600  773333,,9955  00,,0000  00,,0000  552299,,6600  551166,,4455  

Dobanzi 33..114400,,0000  22..886666,,9911  33..114400,,0000  22..886666,,9911  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Ordine publica 33..663377,,0000  33..557733,,6677  33..557722,,0000  33..550077,,7722  33..332222,,0000  33..331144,,1166  00,,0000  00,,0000  33..225577,,0000  33..224488,,2211  

Învăţământ 8811..779933,,5588  7722..995588,,8822  7777..229900,,4433  6699..551100,,7777  44..550033,,1155  33..444488,,0055  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Sănătate 22..337788,,5500  22..337766,,1144  22..337788,,5500  22..337766,,1144  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Cultura, 
recreere,religie 

1188..221133,,0088  1122..550099,,5500  1177..775511,,8888  1122..115511,,2255  66..990000,,1111  66..777744,,7722  00,,0000  00,,0000  66..443388,,9911  66..441166,,4477  

Asistenţa socială şi 
asigurări 

1122..776611,,9922  1122..447766,,5533  1122..551122,,9922  1122..221188,,4499  992277,,9900  887733,,5599  00,,0000  00,,0000  667788,,9900  661155,,5555  

Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare locuinţe 

1177..557766,,5533  1144..550055,,8888  1177..557766,,5533  1144..550055,,8888  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Protectia mediului 44..662222,,1133  44..553333,,6655  44..662222,,1133  44..553333,,6655  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Acţiuni generale 
economice 

6633..991122,,0000  4411..111122,,2222  6633..991122,,0000  4411..111122,,2222  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

Combustibili şi 
energie 

116666..115511,,1199  111155..555577,,6666  110033..888866,,0022  6699..662222,,4411  00,,0000  00,,0000  6622..226655,,1177  4455..993355,,2255  00,,0000  00,,0000  

Transporturi 4444..446655,,1155  1144..667766,,4455  3344..336644,,6633  88..220011,,6666  00,,0000  00,,0000  1100..110000,,5522  66..447744,,7799  00,,0000  00,,0000  

               

TOTAL 
CHELTUIELI 

442288..221155,,0044  330066..550055,,5511  335500..335599,,0000 224499..774477,,6688 1166..339944,,7766 1155..114444,,4477 7722..336655,,6699  5522..441100,,0044  1100..990044,,4411 1100..779966,,6688 

Excedent  an 2013   33..778888,,9988   33..666633,,1166   112255,,8822    00,,0000   00,,0000  

Excedent ani 
precedenţi 

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

Excedent  total   44..996666,,9977    44..119900,,1144    777766,,8833    00,,0000    00,,0000  

  

  
BBuuggeettuull  ggeenneerraall,,  ccoonnssoolliiddaatt  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaanniiss--aa  rreeaalliizzaatt  llaa  vveenniittuurrii  îînn  pprroocceenntt  ddee  7722,,4477%%,,  iiaarr  

llaa  cchheellttuuiieellii  ddee  7711,,5588%%  ..  
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PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  vveenniitt  rreeaalliizzaattee  îînn  ttoottaall  vveenniittuurrii  

Venituri proprii
33%

Sume defalcate 
din TVA

26%

Subventii
27%

Sume UE
14%

  
           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 28 % la care se adaugă 
împrumuturile contractate de autoritatea locală în completarea surselor proprii reprezinta  
17%.  
           În completarea acestora, sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate reprezintă 21%, subvenţiile alocate de la 
bugetul de stat şi alte administraţii 23% iar sumele alocate de Uniunea Europenă 11%  
 
          În anul 2013 a fost finanţată o largă paletă de acţiuni dintre care:  

- 152.847,31 mii lei (49,87%) servicii publice: 
o 37,70% subvenţie acordată populaţiei pentru diferenţă preţ energie termică şi 

retehnologizarea sistemului de energie termică 115.557,66 mii lei, 
o 1,48% protecţia mediului 4.533,65 mii lei, 
o 4,73% locuinţe şi servicii publice 14.505,88 mii lei,  
o 4,79% transporturi 5.599,36 mii lei,  
o 1,17% ordine publică 3.573,67 mii lei. 

 
- 100.522,85 mii lei ( 32,80%) cheltuielile social –culturale:  

o 23,80% învăţământ 72.958,82 mii lei,  
o 4,07% asistenţă socială 12.476,53 mii lei,  
o 4,15% cultură, recreere şi tineret 12.711,36 mii lei,   
o 0,78% sănătate 2.120,83 mii lei.  

 
- 53.135,35 mii lei (17,34%) servicii publice generale: 

o 2,75% autorităţi executive 8.422,27 mii lei  
o 13,60% serviciul datoriei publice 41.676,40 mii lei 
o 0,75% 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 2.302,72 mii lei  

o 0,24% serviciul de evidenţă a persoanelor 733,96 mii lei.  
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PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  cchheellttuuiieellii  rreeaalliizzaattee  îînn  ttoottaall  cchheellttuuiieellii  
  

  
 

 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 

mii lei 
Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2012 

Execuţie 
2012 

% 

 
I 

 
VENITURI TOTAL din care: 

350.359,00 253.410,84 72,33 

 
A 

 
Venituri proprii, din care 

83.664,00 83.157,17 99,39 

A1 VENITURI FISCALE 72.577,00 71.569,72 98,61 
 Impozit pe profit 322,00 57,84  
 Impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare 911,00 910,47   
 Cote defalcate din impozitul pe venit 45.565,00 45.564,34   
 Sume alocate din sotele defalcate din impozitul pe venit 87,00 87,00   
 Impozit şi taxa pe cladiri persoane fizice 4.500,00 4.630,56   
 Impozit şi taxa pe cladiri persoane juridice 10.029,00 9.699,90   
 Impozit şi taxa pe terenuri persoane fizice 790,00 780,96   
 Impozit şi taxa pe terenuri persoane juridice 1.307,00 1.325,58   
 Impozit teren extravilan 270,00 221,23   
 Taxe judiciare de timbru 1.583,00 1.520,45   
 Taxa hoteliera 70,00 45,84   
 Impozit pe spectacole 5,00 4,72   
 Alte taxe pe servicii  specifice    
 Impozit pe mijloace de transport pers. fizice 3.120,00 3.251,70   
 Impozit pe mijloace de transport pers. juridice 2.200,00 2.112,10   



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	11	

 Taxe şi tarife pentru eliberare licente, autorizatii 1.382,00 930,22   
 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 206,00 214,95   
 Alte impozite şi taxe 230,00 211,86   
A2    VENITURI NEFISCALE 10.146,00 10.032,25 98,88 
 Venituri din concesiuni şi inchirieri 5.970,00 5.837,46   
 Venituri din dividende 94,00 42,87   
 Venituri din dobânzi 60,00 47,65   
 Venituri din prestari servicii 247,00 198,14   
 Contribuţia părinţilor sau sustinatorilor legali pentru 

creşe 
77,00 65,18   

 Contribuţia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor 
social 

55,00 55,12   

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 3,00 0,87   
 Taxe extrajudiciare de timbru 750,00 777,80   
 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 2.435,00 2.530,49   
 Alte amenzi, penalitati şi confiscari 170,00 179,98   
 Alte venituri 285,00 296,69   
A3 VENITURI DIN CAPITAL 941,00 1.555,20 165,27
 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice 
442,00 448,28   

 Venituri din vanzare locuinţe construite din fondurile 
statului 

276,00 293,53   

 Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului 
privat 

223,00 813,39   

 
B 

 
SUME DEFALCATE DIN TVA 

65.123,00 65.119,72 99,99 

 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
descentralizate 

65.002,00 64.998,72   

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 121,00 121,00   
 
C 

 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 

109.808,00 70.043,80 63,79 

 Subventii pentru cheltuieli urgente sezon rece 10.000,00 10.000,00   
 Subventii pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate 2.338,00 2.322,67   
 Subventii pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţelor cu lemne şi combustibil solid 
65,00 71,96   

 Subvenţii pentru retehnologizarea sist de energie 
termică 

2.310,00 2.310,00   

 Subvenţii pentru susţinerea proiectelor cu finanţare 
europeană 

95.095,00 55.339,17   

 
D 

  
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 

  

 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale    
 
E  

 
SUME ALOCATE DE UNIUNEA EUROPEANA 
 

 
91.764,00

 

35.090,15
 

38,24 
 

 Fondul European de Dezvoltare Regională 35.048,00 9.152,97  

 Fondul de coeziune 56.716,00 25.937,18  

 
II 

 
CHELTUIELI TOTALE din care: 

 
350.359,00 249.747,68

 
71,28 

1.  Autorităţi publice 
o autorităţi executive 

8.609,22 8.422,27 97,82 
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2.  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 –programe cu 

finanţare nerambursabilă 

742,74 
0,57 
0,00 

529,60 
 

212,57 
 

718,31
0,00
0,00

516,45

201,86

96,71 

3.  Dobânzi 3.140,00 2.866,91 91,30 
4.  Ordine publică 

o poliţia locală 
o protecţie civilă 

3.572,00 
3.257,00 

315,00 

3.507,72
3.248,21

259,51

98,20 

5.  Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 

          postliceal 

77.290,43 
10.731,70 
26.937,48 
39.217,77 

403,48 

69.510,77
10.601,46
20.913,16
37.598,92

397,23

89,93 

6.  Sănătate 
o servicii de sănătate publică 
o alte cheltuieli în domeniul sănătaţii 

2.378,50 
2.346,50 

32,00 

2.376,14
2.345,34

30,80

99,90 

7.  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 

17.751,88 
4.066,50 

569,00 
53,60 

1.803,41 
19,47 

9.807,50 
1.432,40 

12.151,25
4.065,29

547,78
53,57

1.803,41
11,35

4.580,64
1.089,21

68,45 

8.  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 asigurărilor şi asistenţei 

sociale 

12.512,92 
1.443,90 
7.311,60 

653,00 
159,90 

1.638,70 
1.305,82 

12.218,49
1.376,51
7.309,44

643,28
136,23

1.558,51
1.194,52

97,65 

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

17.576,53 
352,53 

7.293,80 
98,00 

9.832,20 

14.505,88
337,08

7.293,45
0,00

6.875,35

82,53 

10.  Protecţia mediului 
o salubritate 
o canalizare 

4.622,13 
4.103,13 

519,00 

4.533,65
4.082,23

451,42

98,08 

11.  Acţiuni generale economice 63.912,00 41.112,22 64,33 
12.  Combustibil şi energie 

o energie termică 
103.886,02 
103.886,02 

69.622,41
69.622,41

67,02 

13.  Transporturi 
o străzi 
o transport în comun 

34.364,63 
34.364,63 

8.201,66
8.201,66

23,87 

14.  Excedent /Deficit ( + /-)  3.663,16  
15. Sume din excedent bugetar ani anteriori   526,98  
16. Excedent  – total  4.190,14  
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              Veniturile bugetului local al municipiului Focşani pe cele 12 luni ale anului 2013  
s-au realizat în procent de 72,33% faţă de prevederile anuale, din care veniturile proprii, 
constând din impozite şi taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit în procent de 
99,39%, sumele defalcate din TVA 99,99 %, subventiile în procent de 63,79 %, sumele 
alocate de UE de 38,24%. 
      În ceea ce priveşte ponderea categoriilor de venit în bugetul local, veniturile 
proprii reprezintă un procent de 32 %, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul 
de stat 26 %,  subvenţiile alocate de la bugetul de stat 28 % şi sumele alocate de 
Uniunea Europeană 14%. 

 
Ponderea categoriilor de venit 

 
 

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 – 2013 

 

 
În perioada 2004 – 2013, se poate observa din diagramă că veniturile proprii au 

înregistrat un trend crescător urmare a intensificării acţiunilor de încasare şi recuperare 
a debitelor. 
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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 2013 faţă de prevederile bugetare anuale au fost realizate în procent de 98,67% 
(37.505,83 mii lei faţă de 38.012,00 mii 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 2013 au înregistrat un procent de realizare de 
71,28% fiind orientate pe achitarea utilităţilor către principalii furnizori de energie 
termică, electrică, apă canal şi subvenţii diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, 
asigurarea serviciilor social culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului, 
asigurarea condiţiilor de funcţionare  normală a instituţiilor din subordinea Consiliului 
Local. 
 

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli 
şi ponderea în total buget 

 

 
 
ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 96.256,65 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  39 % din totalul bugetului local şi a fost realizat în 
procent de 88 % faţă de prevederile bugetare. 
 

STRUCTURA CHELTUIELILOR SOCIAL - CULTURALE REALIZATE ÎN ANUL 2013 
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Învăţământ  -  69.510,77 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:  

 52.254,72 mii lei – salarii, inclusiv drepturi salariale câştigate prin hotărâri 
judecătoreşti; 

 9.433,04 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 176 mii lei mai mult decât în anul precedent; 

 422,17 mii lei – competiţii sportive - Liceul cu program sportiv, gratuitate pe 
transportul urban de călători - cu 28,52 mii lei mai mult decât în 2012; 

 191,36 mii lei - burse acordate elevilor - cu 4,16 mii lei mai mult decât în anul 
precedent; 

 7.349,62 mii lei – investiţii - cu 3.566,89 mii lei mai mult decât în anul precedent, 
având în vedere derularea proiectelor cu finanţare europeană: Reabilitarea şi 
dotarea Şcolii Generale „Ştefan cel Mare”  şi a Colegiului Naţional „Unirea”; 

 140,14 mii lei plăţi recuperate din anii anteriori. 
 

PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI 

 
 

Sănătate – 2.376,14 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 30,80 
mii lei cu 4,30 mii lei mai mult decât în 2012 şi a cheltuielilor aferente centrelor medicale 
şcolare precum şi a mediatorilor în sumă de 2.345,34 mii lei, din care 2.287,24 mii lei 
salarii şi 58,10 mii lei medicamente şi materiale sanitare.  
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Cultură, recreere şi religie – 12.151,25 mii lei 
 

o 4.613,07 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 1.598,02 mii lei mai mult decât în 2012,  

 
o 1.803,41 mii lei - Transferuri către Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 cu 18,56 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 încasare a facturilor 
ale unităţilor de subordonare locală SC ENET SA şi SC CUP SA; 
 

o 629,54 mii lei – acordarea unui sprijin financiar pentru catedrala Cuvioasa Parascheva şi 
pentru alte parohii din municipiu; 
 

o 11,36 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani ;  
 

o 459,65 mii lei  -  pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din 
viata comunităţii, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi 
persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv;  
 

o 4.580,65 mii lei - Întreţinerea  parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, 
cimitire;  
 

STRUCTURA CHELTUIELILOR CULTURALE 
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Asigurări şi asistenţă socială  – 12.218,49 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. 
 
 

 
 STRUCTURA CHELTUIELILOR DE ASISTENŢA 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 insoţitorilor, 
indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap şi acordarea de gratuităţi pe transportul 
urban de călători. La nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt încadraţi 
363 însoţitori ai persoanelor cu handicap şi se acordă 230 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 11 % din totalul cheltuielilor de asistenţă socială. 

Deasemenea, la Cantina de Ajutor Social sunt asigurate condiţii de pregătire a 
hranei pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici, iar Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială acordă ajutorul minim garantat persoanelor vulnerabile, sprijină 
financiar funcţionarea adăpostului de noapte pentru oamenii străzii. 

De la acest capitol au fost alocate fonduri pentru : 
- Salarii 5.546,52 mii lei 
- Bunuri şi servicii 2.119,75 mii lei 
- Transferuri către Câminul pentru persoane vârstnice 615,55 mii lei 
- Ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, indemnizaţii persoane cu 

handicap care au dreptul la însoţitori 3.941,34 mii lei 
- Investiţii  1,80 mii lei 
- Plăţi recuperate din anii anteriori – 6,47 mii lei 
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SERVICII PUBLICE  – 111.612,76  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; 

 Politia Locală – având ca obiect asigurarea ordinii publice; 
 Autoritatea publică  care cuprinde autoritatea executivă şi autoritatea 

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

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

 SC CUP SA Focşani care asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea;  
 SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani, care asigură colectarea şi transportul 

gunoiului menajer; 
 SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani, care asigură transportul urban de 

călători;  
 SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA, care asigură desfăşurarea 

unui comerţ civilizat şi de calitate în pieţe, târguri şi oboare. 
 

Principalele activităţi care se finanţează de la această categorie de cheltuieli sunt: 
 Ordine publică  -  3.507,72 mii lei 
 Locuinţe – 337,08 mii lei 
 Iluminat public – 7.293,45 mii lei 
 Salubritate – 4.082,23 mii lei 
 Canalizare – 451,42 mii lei 
 Energie termică – 69.622,41 mii lei din care: 10.713,81 mii lei subvenţie energie 

termică livrată populaţiei, 942,94 mii lei ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, 
10.094,70 mii lei cheltuieli urgente pentru sezonul rece şi cheltuieli cu 
dezmembrarea mijloacelor fixe, 42.045,65 mii lei pentru proiectul cu finanţare 
europeană de modernizare a centralei termice, 6.400 mii lei majorare capital 
social la SC ENET SA Focşani, 

 Străzi – 8.201,66 mii lei  
 Alte servicii publice – 18.116,79 mii lei din care: 

o Autorităţi publice  - 8.422,27 mii lei 
o Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor – 516,45 mii lei 
o Constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere mijloace fixe aferente 

proiectelor cu finanţare europeană – 2302,72 mii lei 
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o Servicii publice de mecanizare, ecarisaj, toaletare copaci etc. – 6.875,35 
mii lei 

 
STRUCTURA ŞI PONDEREA CHELTUIELILOR PRIVIND SERVICIILE 

PUBLICE

 

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 41.676,41 mii lei 
 
 2.866,91 mii lei dobânzi  
 38.809,49 mii lei rambursări împrumuturi ( obligaţiuni municipale în valoare de 

28.000.000 lei şi înprumutul tip revolving contractat de la CEC). 
 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE INTEGRAL/PARTIAL DIN 

VENITURI PROPRII 
1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 

 
mii lei 

Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2013 

Execuţie 
2013 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 16.394,76 15.270,29 93,14 
A Venituri proprii 5.490,35 4.473,61 81,48 
B Subvenţii de la bugetul local 10.904,41 10.796,68 99,01 
II CHELTUIELI TOTALE din care: 16.394,76 15.144,47 92,37 
1. Servicii publice generale 

o Serviciul public comunitar de evidenţa a 
persoanelor 

741,60
741,60

733,95 
733,95 

98,97 

2. Ordine publică 
o Poliţia locală 

3.322,00
3.322,00

3.314,16 
3.314,16 

99.76 
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3. Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

4.503,15
1.986,96

189.39
1.806,80

520,00

3.448,05 
1.605,34 

84.38 
1.290.33 

468,00 

76.57 

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 

6.900,11
4.396,00

671,70
1.832,41

6.774,72 
4.315,37 

 
 
 

642,62 
1.816,73 

98.18 

5. Asigurări şi asistenţă socială 
o Asistenţă socială acordată persoanelor 

în vârstă : Căminul pentru persoane 
vârstnice 

927,90
927,90

873,59 
873,59 

 

94.15 

6. Excedent/deficit (+/-)  125,82  
7. Sume din excedent bugetar ani anteriori   651,01  
8. Excedent  TOTAL  776,83  

 
La nivelul municipiului Focşani  un număr de 8 instituţii se finanţează parţial din 

venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local 
 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor - 733,95 mii lei total 

cheltuieli, din care 516,45 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 
 Poliţia Locală – 3.314,16 mii lei total cheltuieli, din care 3.248,21mii lei finanţate 

din subvenţii de la bugetul local; 
 Teatrul Municipal – 1.772,46 mii lei total cheltuieli, din care 1.657,28 mii lei 

finanţate din subvenţii de la bugetul local; 
 Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei” – 2.199,91 mii lei total cheltuieli, din care 

2.070.00 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 
 Formaţia Corală Tradiţională „ Pastorala” – 343,00 mii lei total cheltuieli, din care 

338,00 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 
 Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia” – 642,62 mii lei total cheltuieli, din care 547,78 

mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 
 Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 – 1.816,73 mii lei total cheltuieli, din care 

1.803,41 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 
 Căminul pentru Persoane în Vârstă – 873,59 mii lei total cheltuieli, din care 

615,55 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 2013, executia bugetară la învăţământ însumează 3.448,05 mii 
lei din care 2.927,77 mii lei reprezintă cheltuieli cu plata utilităţilor, reparaţiilor, obiectelor 
de inventar etc. 

La începutul anului unităţile de învăţământ înregistrau un sold de 651,01 mii lei iar 
la finele anului 2013 un sold de 776,83 mii lei care se reportează în anul 2014. 
 
 

DETALIEREA  BUGETULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI  
 

 
  
 
 

BUGETUL IMPRUMUTURILOR  INTERNE 
1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 

 
mii lei 

Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2013 

Execuţie 
2013 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 72.365,69 52.410,04 72,42 
 TRAGERI IMPRUMUT 72.365,69 52.410,04  
II CHELTUIELI TOTALE din care: 72.365,69 52.410,04 72,42 
 Combustibili şi energie 

o Energie termică 
62.265,17
62.265,17

45.935,25 
45.935,25 

73,77 

 Transporturi  
o Strazi 

10.100,52
10.100,52

6.474,79 
6.474,79 

64,10 
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  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 2013 au 
fost efectuate plăţi în suma de 19.553,41 mii lei, din care în 2013 de 7.419,13 mii lei iar 
din creditul de tip revolving, contractat de la CEC, au fost efectuate plăţi în sumă de 
44.990,91 mii lei. Aceste sume au fost utilizate conform hotărârilor consiliului local şi a 
contractelor încheiate, realizându-se în procent de 72,42%. 
 
 

PROGRAMUL INVESTIŢIONAL -  119.532,05 mii lei  
(39,65 % din totalul cheltuielilor bugetului general centralizat  

al Municipiului Focşani pe anul 2013) 
 

 
 87.980,91 mii lei modernizarea reţelelor termice şi punctelor termice aferentă 

proiectului cu finanţare europeană; 
 7.411,59 mii lei proiecte aferente Şcolii 9, Şcolii 8, Colegiului Naţional „Unirea” - 

proiecte cu finanţare europeană, reparaţii capitale Şcoala 7, Colegiul economic 
„Mihail Kogălniceanu”;  

 3.586,81 mii lei studii fezabilitate, studii topo şi geo, PUG, dotări utilaje 
deszăpezire, sirene, programe informatice ( pagina web, program mijloace fixe); 

 2.535,09 mii lei locuri de joacă, amenajare parcuri, cimitire, amenajare spaţii verzi 
aferente proiectului din zona de sud est a municipiului cu finanţare europeană ; 

 11.617,65 mii lei refacere infrastructură străzi inclusiv proiectul din zona de sud 
est a municipiului cu finanţare europeană; 

 6.400 mii lei majorare capital social la SC ENET SA Focşani; 
 

 
 

PONDEREA CATEGORIILOR DE INVESTIŢII REALIZATE în TOTAL PROGRAM  INVESTITIONAL 
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În ceea ce privesc situaţiile financiare, acestea sunt sintetizate în bilanţul contabil 
încheiat la 31.12.2013 cu anexele aferente, inclusiv contul de execuţie bugetară.  

Situaţiile financiare anuale au fost depuse în termenul legal la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Vrancea şi au fost publicate pe site-ul primăriei şi pagina de internet a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Din punct de vedere financiar, Municipiul Focşani deţine un patrimoniu în sumă 
de 940.764.188 lei concretizat în active fixe, terenuri, participaţii la capitalul social al 
S.C. ENET S.A., S.C. Transport Public S.A., S.C. CUP S.A., SC CUP Salubritate SRL şi 
SC Administratia Pieţelor Focşani SA, cu 223.643.740 lei mai mult decât în 2012, 
urmare a achiziţiei de  mijloace fixe aparţinând domeniului privat, atestarea în domeniul 
public şi privat de noi mijloace fixe, în urma recepţionării unor lucrări de investiţii, din 
reevaluarea  bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului precum şi 
din majorarea capitalului social la operatorul de energie termică. 

La finele anului 2013, creanţele bugetare însumează 69.684.476 lei reprezentând 
debitori impozite şi taxe locale, iar datoriile însumează 112.947.137 lei concretizate în 
decontări cu salariile aferente lunii decembrie, creditori salarii neridicate, garanţii licitaţii, 
creditori impozite şi taxe locale, datorii furnizori, 1.264.830 lei prefinanţare UE pentru 
proiectul cu finanţare europeană nerambursabilă de reabilitare a sistemului de energie 
termică, 43.383.898 lei reprezentând provizioane aferente hotărârilor judecătoreşti 
rămase definitive la 31 decembrie 2013 privind dreturile salariale şi 48.161.405 lei 
obligaţiuni municipale,împrumuturi contractate de la UNICREDIT ŢIRIAC şi CEC pentru 
refacerea infrastructurii unor străzi şi reabilitarea sistemului de termoficare. 

În anul 2013 cheltuielile au fost angajate la nivelul prevederilor bugetare 
aprobate, în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale. 
        Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi 
Ordinului ministrului finanţelor nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, inventarierea 
generală a bunurilor s-a efectuat la toate unităţile subordonate. 
        Procedând la centralizarea şi valorificarea rezultatelor, s-a constatat că au fost 
inventariate un număr de 41 unităţi cu calitate de ordonatori de credite. Rezultatele 
inventarierii au fost consemnate în procesele-verbale întocmite de fiecare instituţie.  
       De asemenea, s-au făcut propuneri, iar în unele cazuri au fost efectuate 
formalităţile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, casare sau declasare a 
materialelor şi obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată, devenite 
inutilizabile, ca urmare a expirării duratei normale de funcţionare. 
        În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, în anul 2013, nu s-au înregistrat depăşiri 
a numărului maxim aprobat. 
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1. ADMINISTRAŢIA LOCALĂ 
 

3.1 Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focşani 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 116/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi 
numărul de personal pentru Primăria Municipiului Focşani. 
      La nivelul lunii decembrie 2013 în organigrama Primăriei Municipiului Focşani au 
fost aprobate 218 posturi, din care: 113 funcţii publice, 102 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. 
 

 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ   
 
Cu un număr de 41 de posturi, din care unul vacant, are în componenţa sa 2 

servicii şi este subordonată Primarului Municipiului Focşani.  
Misiunea şi rolul Direcţiei economice constă în conducerea şi coordonarea 

eficientă a activităţii financiar contabile şi fiscale, dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor 
comerciale în condiţii de legalitate şi calitate. 
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        În anul 2013 activitatea Direcţiei Economice, s-a desfăşurat prin intermediul celor 
2 servicii din subordine respectiv Serviciul buget contabilitate, Serviciul impozite şi taxe 
locale şi a celor 2 compartimente şi anume Compartimentul autorizare agenţi economici 
şi Compartimentul transport public local. 

 
Serviciul buget contabilitate prin misiunea şi atribuţiile stabilite a vegheat 

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

În anul 2013 Serviciul buget contabilitate a efectuat următoarele operaţiuni: 

 A participat la fundamentarea, elaborarea şi urmărirea execuţiei bugetare a bugetului 
local, bugetului instituţiilor finanţate parţial/integral din venituri proprii, bugetul 
împrumuturilor interne şi externe. 

 A întocmit şi distribuit, împreună cu serviciul comunicare, chestionare în rândul 
cetăţenilor, mediului de afaceri, instituiţiilor publice în vederea colectării nevoilor 
comunităţii în vederea fundamentării proiectului de buget pe anul 2014, asigurând 
participarea cetăţenilor la politica financiară a municipiului. 

 A organizat desfăşurarea dezbaterii publice a proiectului de buget pe anul 2013. 
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 A organizat întâlniri trimestriale cu contabilii şefi ai unităţilor din subordine pe linia 
închiderii anului bugetar, fundamentării proiectului de buget pe anul următor şi în 
perspectivă pe următorii 3 ani, noutăţilor în domeniul financiar contabil. 

 A acordat consultanţă financiar contabilă unităţilor din subordine. 

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

 Trimestrial şi anual s-au întocmit şi depus în termen situaţiile financiare atât pentru 
activităţile proprii ale primăriei cât şi ale unităţilor subordonate.  

 Au fost întocmite un număr de 1.749 operaţiuni constând în deschideri şi retrageri de 
credite pentru unităţile subordonate Consiliului Local.  

 S-au întocmit referate pentru repartizarea bugetului pe trimestre, modificarea 
bugetului impusă de rectificări ale bugetului de stat, modificarea listelor de investiţii, 
repartizarea fondului de rezervă bugetară, utilizarea excedentului bugetar 
concretizate în 72 Hotărâri de Consilu Local şi dispoziţii ale primarului. 

 Au fost întocmite 48 referate şi devize de cheltuieli pentru aprobarea alocării din 
bugetul local de sume pentru susţinerea unor activităţi din domeniul tineretului, 
sportului şi culturii, organizate de primărie şi unităţile din subordine  

 Serviciului Buget contabilitate urmăreşte şi gestionează fondurile pentru un număr de 
47 unităţi subordonate din care: 

 Autorităţi Publice: Primăria  
 Alte servicii generale: Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor 
 Ordine publică:  Poliţia Locală, Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 Învăţământ: 28 centre de execuţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat  
 Sănătate: Centrul de Transfuzii Sânge, cabinetele medicale şcolare 
 Cultură: Teatrul Municipal „Mr. Gh Pastia”, Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, 

Formaţia Tradiţională Corală „Pastorala” , Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”  
 Sport: Club Sportiv Municipal Focşani 2007 
 Asistenţă socială: Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, Cantina de 

Ajutor Social, Căminul pentru persoane vârstnice, Serviciul Public Creşe 
 Gospodărie comunală: Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, SC 

Administraţia Pieţelor Focşani SA, SC ENET SA, SC Compania de Utilitati 
Publice SA, SC CUP Salubritate SRL 

 Transporturi şi comunicatii: SC Transport Public SA 

 Zilnic au fost întocmite documente de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a 
cheltuielilor proprii. Toate aceste documente la care se adaugă contractele, actele  
adiţionale, precum şi referatele au fost supuse controlului financiar preventiv fiind 
înregistrate un număr de 5.357 vize în valoare de 1.195.068.136,69 lei. Au fost 
întocmite un număr de 4.790 ordine de plată pentru activitatea proprie a Primăriei 
Municipiului. Toate cheltuielile şi veniturile bugetului local au fost urmărite şi 
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înregistrate potrivit prevederilor legale şi planului de conturi prin întocmirea lunară a 
contului de execuţie şi situaţiile financiare, efectuându-se periodic analize financiare  

 Au fost monitorizate din punct de vedere financiar aplicarea următoarelor proiecte: 
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de energie termică, Reabilitarea sistemului 
de canalizare, Reabilitarea şi dotarea a trei unităţi de învăţământ - Şcoala 
Gimnazială „Ştefan Cel Mare”, Colegiul Naţional „Unirea” şi Şcoala Gimnazială 
Nicolae Iorga, trei proiecte din cadrul Programului Integrat de Dezvoltare Urbană în 
zona de sud-est a municipiului, ce cuprind cartierele Sud, Mândreşti şi Laminorul 
(refacerea spaţiilor verzi, a spaţiilor publice – drumuri, asigurarea supravegherii 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirii criminalităţii), cu finanţare fonduri externe 
nerambursabile. 

 

 

 

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

 Au fost monitorizate şi efectuate raportările în domeniul ajutorului de stat. 
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 A fost efectuată monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal întocmind situaţii  
care au fost transmise în termen la Direcţia Generală Finanţelor Publice Vrancea. 

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

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

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

       Pentru anul 2014, Serviciul buget contabilitate işi propune să  aducă îmbunătăţiri  
modului de evidenţă financiar contabilă, să atragă la bugetul local surse suplimentare de 
venit.  

 

  
 
             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 2013 în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale au fost  efectuate peste 
350.460 operaţiuni din care: 

- 47.305 impuneri , adaugari debite, bunuri, amenzi 
- 34.980 modificări debite  (adăugări – scăderi debite iniţiale); 
-     452 operări cereri scutiri de impozite şi taxe locale; 
-   1.814 transferuri între roluri; 
-   3.896 unificări de roluri ; 
- 11.945 eliberări certificate fiscale; 
-  198.586 raportări diverse; 
-  135.885 procese verbale de impunere; 
-   7.830 procese verbale de scoatere din evidenţă; 
-     286 restituiri de sume achitate în plus în valoare de 155044 mii lei 
-     781 dosare de insolvabilitate pt debite în valoare de peste 1800000          

             S-au întocmit lunar 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 şi înregistrari contabile a impozitelor şi taxelor locale finalizând cu 
întocmirea balanţei contabile. 
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Pentru creşterea volumului încasărilor, în cursul anului 2013, 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 444 popriri ; 
- au fost comunicate 4.142 somaţii şi titluri executorii către rău platnici în vederea 

achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local;  
- blocarea conturilor bancare la un număr de 102 societăţi comerciale; 
- au fost efectuate 93 controale fiscale în urma cărora s-au stabilit debite 

suplimentare în sumă de 285.463 lei creante principale şi 112.548 lei accesorii; 
- s-au instituit sechestre pentru un număr de 38 societăţi comerciale şi persoane 

fizice pentru bunuri în valoare de 1.071.698 lei; 
- s-au aplicat 204 de amenzi pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale; 
- au fost efectuate analize lunare privind modul de încasare a impozitelor şi taxelor 

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

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

- au fost analizate cererile depuse de contribuabili pentru acordarea de înlesniri la 
plată; 
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- s-au întocmit note de constatare şi referate pentru aprobarea înlesnirilor la plată 
de către consiliul local; 

- s-au întocmit situaţii de estimare a veniturilor pentru bugetul pe anul curent şi în 
perspectiva pe următorii 3 ani, după o analiză aprofundată a încasărilor din anii 
precedenţi; 

- în presă au fost date anunţuri repetate privind termenele de plată ale impozitelor 
şi taxelor locale precum şi facilităţile ce pot fi acordate; 

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

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

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

 
            Pentru anul 2014, 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 autorizare agenţi economici prin acţiunile întreprinse în 
anul 2013 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 activitate 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 2013 următoarele activităţi specifice:  
 au fost eliberate 1.517 autorizaţii, din care: 

 1313 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 331484 lei;  

 54 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - tonete, rulote, mese, chioşcuri 
mobile, în baza H.C.L. nr. 304/2005, aceste taxe însumând 43487 lei, 
reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; 

 47 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - comercializare pepeni, în baza H.C.L 
nr. 304/2005, aceste taxe însumând 8298 lei, reprezentând utilizarea temporară a 
locurilor publice;  
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 48 autorizaţii de funcţionare pentru 19 terase sezoniere amplasate pe domeniul 
public, care au primit avizul Consiliului Local prin H.C.L. nr. 142/26.05.2009 şi 
H.C.L. nr. 123/2010, H.C.L. nr. 196/2010, H.C.L. nr. 171/2011, H.C.L. nr. 
163/2012, H.C.L. nr. 230/2013 privind avizarea funcţionării teraselor sezoniere, 
aceste taxe însumând 82439 lei (în perioada de sezon) şi 11704 lei (în perioada 
de extrasezon), reprezentând utilizarea temporară a locurilor publice; 

 34 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 4338 lei, reprezentând utilizarea 
temporară a locurilor publice; 

 

 
 

 21 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 comercializare (produse alimentare, înghetaţă şi sucuri, cosmetice, 
etc.), aceste taxe însumând 1000 lei; pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
privind desfăşurarea acestor activităţi s-a încasat suma de 3354 lei. 

Din activitatea de autorizare a fost încasată suma totală de 486.104 lei, sumă 
care se face venit la bugetul local.  
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 au fost rezolvate în temen 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 înformaţiile 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 2013 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:  
o 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 asigurat respectarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului 
Focşani. 
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o În baza  studiului de oportunitate privind dimensionarea şi continuarea serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat prin H.C.L. Nr. 
87/266/2012, în anul 2013 s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate şi a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente, pe raza municipiului Focşani, corelat cu celelalte tipuri de transport 
existente. 

 

 
 
o S-a emis un număr de 9 Licenţe de traseu şi Caiete de sarcini la toate mijloacele de 

transport din dotarea S.C.Transport Public S.A. pentru care s-a încasat suma de 
2.400 lei. 

o 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 2013 

 
Numărul de călători transportaţi din care: călători 5.120.917
- pe bază de abonamente călători 2.823.218
- pe bază de bilete călători 2.297.699
Numărul de kilometri parcurşi în exploatare km 1.484.200
Timpul efectuat de mijloacele de transport 
în circulaţie 

Ore     94.434

Parc inventar din care: Număr 29 
- autobuze Buc 2 
- midibuze Buc 21 
- microbuze buc 6 
Traseele aprobate, conform programului de 
circulaţie 

Număr 9 

Lungimea traseelor (dus – întors) km 160 
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Număr angajaţi Persoane 113 
Realizarea de investiţii din care: lei 0 
- din surse proprii (achiziţionat   midibuze)  lei 0 

 
În domeniul transportului de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere 
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi 

în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013, 
inspectorii din cadrul Compartimentului de transport au  preschimbat prin procedura 
de cesionare un număr de 26 autorizaţii taxi din care: 7 societăţi comerciale şi 19 
persoane fizice autorizate şi intreprinderi individuale. 

- În anul 2013, ţinând cont de prevederile actelor normative în vigoare şi de 
îndeplinirea condiţiilor de prelungire a autorizaţiilor de prestări servicii dispecerat, 
reprezentanţii Compartimentului de transport au derulat acţiuni de verificare a 
contractelor la toţi transportatorii activi şi au prelungit 3 autorizaţii de dispecerat, de 
asemeni, s-a efectuat prelungirea unui număr de 11 autorizaţii de transport din care: 
5 societăţi comerciale şi 6 persoane fizice autorizate şi intreprinderi individuale. 

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

- La solicitarea transportatorilor s-au modificat şi completat 9 autorizaţii de transport, 
15 autorizaţii taxi şi s-au încheiat acte adiţionale la contractele de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului de transport persoane, la transportatorii care au 
reînoit parcul auto. 

- A fost monitorizată activitatea transportatorilor privind modul cum se execută 
serviciul de transport 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. 

- Transportatorii au fost înştiinţaţi, prin  adrese,  privind obligaţia de a actualiza 
documentele care stau la baza autorizării activităţii de taximetrie potrivit normelor 
legale. 

- inspectorii din cadrul Compartimentului de transport, au actualizat baza de date 
privind activitatea transportatorilor de mărfuri, 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 PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN 

REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU ANUL 2013 
 

autorizaţii taxi aprobate prin H.C.L. nr. 61/218/2008, din care: număr 401 
- autorizaţii taxi disponibile număr 3 
- autorizaţii taxi active la sfârşitul anului 2013 din care: număr 398 
- taximetrişti independenţi (P.F.A. – I.I.) număr 227 
- operatori S.C. număr 171 
autorizaţii taxi modificate şi completate în anul 2013 număr 9 
autorizaţii taxi concesionate în 2013 din care: 7-S.C. şi 19-P.F.A.-
I.I. 

număr 26 
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autorizaţii de transportator retrase în anul 2013 număr 4 
autorizaţii taxi prelungite în anul 2013 din care: 5-S.C. şi 6-P.F.A.-
I.I. 

număr 11 

autorizaţii dispecerat prelungite în anul 2013 număr 3 
autorizaţii transport RENTCAR şi copii conforme, acordate în anul 
2013 

număr 3 

suma încasată în anul 2013, din care: lei 61.710 lei 
- taxa de acordare a autorizaţiilor taxi, conform procedurii de 
atribuire 

lei - 

- taxa de acordare a autorizaţiilor de transport RENTCAR lei 900 lei 
- taxa de utilizare  a domeniului public lei 52.560 lei 
- taxa de atribuire a autorizaţiilor taxi cesionate lei 4.950 lei 
- taxa de prelungire a autorizaţiilor taxi lei 2.400 lei 
- taxa de prelungire a autorizaţiilor de dispecerat lei 900 lei 
 

 
 

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  
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referitor la actualizarea documentelor care stau la baza autorizării şi au urmărit modul 
de respectare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului. 

În domeniul activităţii de înregistrare/radiere a vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării 

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 de transport, au actualizat în 
anul 2013 baza de date cu vehiculele înregistrate şi  cu vehiculele radiate.                             
 
          SINTEZA ACTIVITĂŢII DE ÎNREGISTRARE/RADIERE A VEHICULELOR 

CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII, ÎN ANUL 2013 
 
                Conform H.C.L. nr. 100/24.04.2007, privind aprobarea 
Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care nu există obligaţia înmatriculării, cu completările ulterioare, 
pe raza municipiului Focşani sunt eliberate un număr de 747 certificate 
de înregistrare. 

  

certificate de înregistrare eliberate în anii precedenţi număr 724
certificate de înregistrare eliberate în anul 2013, din care: număr 23
- certificate pentru motoscutere număr 9
- certificate pentru utilaje număr 14
taxa de eliberare a certificatelor de înregistrare, în anul 2013 lei 1.200
certificate de înregistrare radiate în anul 2013 număr 45
certificate de înregistrare existente în baza de date  la sfârşitul anului 
2013 din care: 629 mopeduri, 114 utilaje utilizate pentru lucrări 
agricole şi în construcţii şi  4 atelaje. 

număr 747

 
            Pe parcursul anului 2013 au fost rezolvate în temen scrisorile, sesizările şi 
petiţiile adresate de cetăţeni şi persoane juridice, au fost transmise în timp înformaţiile 
solicitate de persoane fizice, juridice şi ONG, conform Legii nr.544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile publice, în acest sens a existat o preocupare permanentă a 
personalului din cadrul compartimentului. 
           Pentru anul 2014, având în vedere obiectivele prevăzute în strategia de 
dezvoltare a municipiului, activitatea celor două compartimente va fi direcţionată spre 
dezvoltarea armonioasă a reţelei de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, 
promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, stimularea dezvoltării acestora în scopul 
creşterii competitivităţii şi gradului de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea şi 
revigorarea reţelei de distribuţie în zonele limitrofe ale municipiului şi susţinerea cererii 
de servicii de piaţă în aceste zone.  
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DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI COORDONARE UNITĂŢI SUBORDNATE 
 
Cu un număr de 108 de posturi, din care ocupate 90 (65 personal medical), are în 

componenţă 2 servicii şi 6 compartimente şi este subordonată Primarului Municipiului 
Focşani.  

Se ocupă de : 
- aplicarea legislaţiei 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 îmbunatăţirea 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 credite, obiectivele 
generale ale Primăriei Municipiului Focşani pe linia controlului intern/managerial; 

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

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

de îmbunătăţire a situaţiei romlor; 
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- coordonarea unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Focşani prin 
monitorizarea asigurării condiţiilor necesare bunei funcţionării a acestora, a  activităţilor 
pe care le desfaşoară 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; 
- răspunde de organizarea şi urmărirea implementării proiectelor şi programelor care 

vor fi derulate în demeniul învăţământului; 
- întocmeşte Planul sectorial de acţiune pentru implementarea la nivelul Primăriei 

Municipiului Focşani a Strategiei Naţionale Anticorupţie şi urmăreşte şi coordonează 
implementarea acestuia. 

 
În cursul anului 2013, personalul Compartimentului resurse umane, organizare a 

desfaşurat activităţi specifice în domeniu, respectiv, întocmirea dispoziţiilor de numire în 
funcţie pentru personalul nou angajat, de încetare a raporturilor de serviciu pentru 
persoanele care au îndeplinit condiţiile cumulative de cotizare şi vârstă pentru 
pensionare, de suspendare a raporturilor de serviciu pentru persoanele care au intrat în 
concediu de maternitate sau în concediu de creştere a copilului în vârstă de până la doi 
ani, de modificare a drepturilor salariale în conformitate cu legislaţia în vigoare, de 
numire a personalului în diferite comisii. Astfel, au fost întocmite 252 proiecte de 
dispoziţii ale Primarului Municipiului Focşani. Toate dispoziţiile au fost apreciate de către 
Instituţia Prefectului - Judeţul Vrancea, ca fiind legale. 

Lunar s-au întocmit state de plată, declaraţiile privind virarea CAS-ului, fondului 
de sănătate, şomaj şi impozit pe salarii. 

Au fost ţinută la zi evidenţa concediilor de odihnă, medicale, a concediilor fără 
plată şi a concediilor pentru evenimente deosebite. 

Au fost eliberate adeverinţe sau alte documente solicitate de angajaţi. 
Au întocmit documentaţia necesară organizării şi desfaşurării concursurilor pentru 

ocuparea unor posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi au asigurat 
secretariatul comisiilor de concurs/examen. 

Au fost completate fişele de post ale funcţionarilor publici care au promovat în 
funcţia publică cu noi atribuţii şi responsabilităţi, s-au întocmit fişe de post pentru 
salariaţii nou angajaţi.   

Au asigurat consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de 
către funcţionarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. 

Au completat la zi, în formă electronică, Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor. 

Au completat Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese. 
Au întocmit, pe baza propunerilor serviciilor şi instituţiilor publice subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Focşani, documentaţia necesară în vederea aprobării de 
către Consiliul Local a organigramelor, numărului total de posturi, statului de funcţii, 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora şi au întocmit documentaţia 
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necesară supunerii spre aprobare a transformarii unor posturi vacante, prevăzute în 
statele de funcţii ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local.  

Au întocmit 106 proiecte de hotărîre. Toate hotărârile au fost apreciate de către 
Instituţia Prefectului - Judeţul Vrancea ca fiind legale. 

Au întocmit şi transmis către Agentia Naţionala a Funcţionarilor Publici planul de 
ocupare a functiilor publice conform prevederilor legale. 

În cursul anului 2013 patru salariaţi şi-au încetat contractul de muncă, iar cinci 
funcţionari publici şi-au încheiat raporturile de serviciu. 
 În cursul anului 2013 a fost ocupat prin concurs un post vacant de asistenţ 
medical principal din cadrul Serviciului de asistenţă medicală şi prin transfer în interesul 
serviciului au fost ocupate trei funcţii publice de execuţie, respectiv : funcţia publică de 
execuţie de inspector superior din cadrul Compartimentului resurse umane, organizare, 
funcţia publică de execuţie de inspector superior din cadrul Serviciului  buget, 
contabilitate şi funcţia publică de inspector superior din cadrul Compartimentului 
proiecte. 
  Totodată, un număr de 10 funcţionari publici au susţinut şi promovat examenul de 
promovare în grad.  

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 modificările şi completările 
ulterioare, respectiv, a Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
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            De asemenea, Hotărârea 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 
ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de 
transmitere a datelor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile 
alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, modificat şi completat cu prevederile 
Ordinului 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 Primăriei Municipiului Focşani, în luna aprilie s-a întocmit şi aprobat  
Planul de formare şi perfecţionare pentru anul 2013. Fondurile alocate pentru pregătirea 
profesională a salariaţilor au fost 130000 lei. 

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

De asemenea, s-a completat Formatul standard de transmitere a datelor şi 
informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în 
scopul instruirii funcţionarilor publici, format ce s-a raportat electronic la ANFP Bucureşti.    

Din anexa nr. 5 reiese ca 99 salariaţi au fost propuşi de şefii de 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Primăriei Municipiului Focşani să participe la 
cursuri de perfecţionare în anul 2013. 

Astfel, pe parcursul anului 2013 un număr de 85 de salariaţi au participat la 
cursuri de perfecţionare profesională, din care: 12 funcţionari publici cu functii de 
conducere, 67 funcţionari publici cu functii de execuţie, respectiv 5 salariati şi un sef 
serviciu – personal contractual. Programele de perfecţionare au avut o durată de 7 zile, 
în diferite locaţii, organizator fiind Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală Timişoara în parteneriat cu Asociaţia Profesională a 
Specialiştilor în Administraţia Publică – APSAP.   
           O medie a ponderilor privitoare la gradul de corelare dintre măsurile propuse şi 
cele realizate reflectă un procent de 85,86%. 

În luna mai 2013, doamna Calotă Geta a fost selectată de către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici  să participe la Modulul I “Formare de formatori” cu o 
durată de 5 zile care s-a desfăşurat la Sâmbăta de Sus – Braşov, iar în luna iunie la 
Modulul II “Formare de formatori” cu o durată de 5 zile care s-a desfăşurat la Cap 
Aurora - Constanţa. Pe parcursul anului 2013 unii salariaţii au participat la seminarii pe 
diverse teme.  
 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

Primăria Municipiului Focşani are implementat şi certificat Sistemul de 
Management al Calităţii conform Standardelor ISO 9001:2008, din anul 2006. 

În perioada februarie 2013 – octombrie 2013, conform planificării, au avut loc 
auditurile interne ale calităţii efectuate de către responsabilul cu managementul calităţii 
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din cadrul Primăriei Municipiului Focşani împreună cu  Compartimentul Audit, după care 
în perioada 28-30.10.2013, auditorul organismului de certificare a sistemelor de 
management - S.C. SRAC CERT S.R.L. Bucureşti, a desfăşurat auditul de  
supraveghere I - ETAPA 3.  

Cele 25 de audituri interne s-au finalizat cu două neconformităţi minore şi trei 
domenii de îmbunătăţire la unele servicii/compartimente din cadrul Primăriei Municipiului 
Focşani. Neconformităţile înregistrate şi domeniile de îmbunătăţire recomandate au fost 
rezolvate la termenele stabilite. 
 

 
 
 A fost întocmit Programul anual de instruire în domeniul calitatii şi, conform 
acestuia, în luna iunie 2013, respectiv luna decembrie 2013 au avut loc înstruirile cu toţi 
salariaţii din cadrul instituţiei.  
 În cursul anului 2013 s-au elaborat şi implementat un număr de 9 noi proceduri 
de lucru care s-au adăugat celor 62 de proceduri de lucru existente. 

În raportul auditului de  supraveghere I - ETAPA 3, se menţionează că auditul s-a 
desfăşurat cu respectarea principiilor confidenţialităţii şi imparţialităţii, 
serviciile/compartimentele auditate punând la dispoziţie dovezile obiective solicitate. 
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  Nu s-au înregistrat probleme semnificative privind funcţionarea proceselor SMC 
din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. 

În urma auditului de supraveghere I - ETAPA 3, se certifică faptul că instituţia are 
implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din 
standardul ISO 9001:2008. 

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. 

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 2013 s-au efectuat raportările semestriale/anuale şi s-au 
centralizat informările primite de la celelalte unităţi din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Focşani. 
 

EDUCAŢIE 
   

În toate unităţile de învăţământ s-a asigurat creşterea calităţii actului de instruire, 
a dotărilor şi a bazei materiale,  asigurarea condiţiilor funcţionării localurilor de şcoală (a 
reparaţiilor curente şi capitale, efectuarea lucrărilor de igienizare, etc.). 
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În ceea ce priveşte starea clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului 
Focşani s-au verificat condiţiile de funcţionare a acestor unităţi pentru asigurarea 
condiţiilor igienico-sanitare, a sistemelor de încălzire şi asigurarea securităţii în şcoală.    
          O preocupare permanentă a constituit-o asigurarea condiţiilor bunei funcţionări a  
procesului instructiv-educativ şi a cuprinderii tuturor preşcolarilor în grădiniţele din 
municipiul Focşani. În acest sens s-au analizat spaţiile existente în unităţile de 
învăţământ în vederea cuprinderii tuturor copiilor de vîrstă preşcolara în cele 18 
grădiniţe din municipiul Focşani pentru un număr de  585 copii de grupă mică.   
            

Pentru organizarea Concursului Interjudeţean de Matematică „Unirea 2013”, 
ediţia a XII-a, Colegiului Naţional „Unirea” Focşani i s-a alocat din bugetul local al 
Municipiului Focşani pe anul 2013 suma de 51.900 lei. Suma solicitată a fost destinată 
pentru plata premiilor, cazare, materiale promoţionale, evaluare concurs şi cheltuieli de 
protocol. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 66/28 martie 2013 s-a 
aprobat participarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de coorganizator 
a Olimpiadei Naţionale de Limba Franceză, suma alocată fiind de 40 mii lei pentru 
cazarea şi masa participanţilor. Olimpiada Naţională de Limba Franceză s-a desfăşurat 
în perioada  2 - 6 aprilie 2013 în municipiul  Focşani şi au participat 358 elevi şi profesori 
însoţitori şi 50 membri  ai Comisiei Naţionale de evaluare. Olimpiada a avut ca locaţii de 
desfăşurare:  pentru nivelul liceal - Colegiul Naţional “Unirea” Focşani, iar pentru nivelul 
gimnazial - Şcoala Gimnazială “Anghel Saligny” Focşani. 
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În perioada 12 – 19 mai 2013, Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focşani a 
organizat a doua etapă a proiectului educaţional internaţional “INTERFERENŢE”, 
derulat în parteneriat cu un liceu profesional din Saint Amans Soult, Franţa. 
 

 
 

Tot în luna mai 2013, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani a organizat Concursul 
Naţional Interdisciplinar „+/- Poezie” – etapa naţională  pentru care s-a alocat din 
bugetul local al municipiului Focşani  suma de 25.000 lei, pentru cazare şi masă 
participanţi, precum şi pentru materiale promoţionale.     

Câştigătorii Stagiunii Teatrale a Elevilor Vrânceni, ediţia a XXXI-a, care a avut 
 loc în perioada 29-31 mai 2013, au fost premiaţi cu suma de 7.000 lei din bugetul local 
al Municipiului Focşani pe anul 2013.  

Pentru anul 2013 s-au alocat fonduri băneşti în sumă de 50.000 lei, pentru  
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2013, fonduri ce au fost utilizate pentru achiziţionarea de 
dulciuri oferite copiilor din grădiniţe, creşe, leagăne şi fundaţii, precum şi pentru 
organizarea de  jocuri distractive şi activităţi sportive pentru copii. 
          În anul 2013, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de 
coorganizator la desfăşurarea Concursului de matematică „EUCLID”, ediţia a IX-a, prin 
repartizarea sumei de 9600 lei în bugetul propriu al Şcolii Gimnaziale „Duiliu 
Zamfirescu” Focşani, concurs care s-a desfăşurat în  data de 1 iunie 2013.  

Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de coorganizator la 
implementarea proiectului „Amicii sportului vrâncean”, iniţiat de Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau” Focşani, prin repartizarea sumei de 4.000 lei în bugetul  propriu al  
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Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani. Proiectul a constat în acţiuni sportive 
organizate în mai multe perioade ale anului, respectiv: 

- în perioada 02–05 iunie 2013, în cadrul Zilelor Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau“ 
Focşani –  handbal, baschet, şah, fotbal, tenis de masă, volei, badminton; 

- acţiuni sportive organizate în data de 5 octombrie 2013 – Cupa „Ziua educaţiei” -  
tenis de masă, şah, badminton, volei băieţi;  
     - acţiuni sportive organizate în data de 1 decembrie 2013 – Cupa „1 Decembrie”  
volei fete ediţia a XII-a. 

 În data de 7 iunie 2013, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în 
calitate de coorganizator la desfăşurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru”, 
ediţia a V-a, prin repartizarea sumei de 5200 lei în bugetul propriu al Liceului de Artă  
„Gheorghe Tattarescu” Focşani. 

Începând cu data de 1 septembrie 2013 s-a înfiinţat ca unitate cu personalitate 
juridică  Serviciul Public Creşe Focşani, în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Focşani, unitate de învăţământ preuniversitar – nivel antepreşcolar care funcţionează în 
două locaţii diferite: în locaţia din strada Aleea 1 Iunie nr. 1 cu o capacitate de 50 copii şi 
în locaţia din strada Diviziei nr. 1A cu o capacitate de 50 copii. 

Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focşani, în cadrul programului Comenius 
în perioada 7-12 octombrie 2013 a derulat proiectul „TO READ IS TO GROW” pentru 
care a primit din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013 suma de 7.403 lei, 
pentru acoperirea cheltuielilor de transport necesare desfăşurării activităţilor proiectului.   

În perioada 4 - 5 decembrie 2013, Liceul de Artă “Gh. Tattarescu“ Focşani a 
derulat proiectul „Era medievală evoluează azi”, în cadrul programului Comenius pentru 
care din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013 a fost alocată suma de 9.300 
lei, pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare necesare desfăşurării 
activităţilor proiectului. 

În perioada 6 – 8 decembrie 2013 Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani a 
desfăşurat Concursul naţional de utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare 
INFOPICI” clasele I-VI, ediţia a XII-a pentru care a primit din bugetul local al Municipiului 
Focşani pe anul 2013, suma de 7200 lei. Suma a fost destinată premierii câştigătorilor 
acestui concurs naţional. 

Pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă şi a Orăşelului copiilor 2013 s-au oferit 
3.700 pachete dulciuri pentru preşcolarii din grădiniţele municipiului Focşani, creşe, 
leagăne şi fundaţii, pentru “Moş Nicolae “ 2013,  400 pachete dulciuri  pentru copii la 
deschiderea Orăşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri pentru colindători, suma alocată 
fiind de 45.700 lei. 

Pentru premierea elevilor şi sportivilor din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi 
concursurile şcolare pe discipline – faza naţională, precum şi la campionatele sportive 
internaţionale şi naţionale, organizate în perioada iunie 2012 – iunie 2013  s-a aprobat 
suma  42.750 lei din bugetul local pe anul 2013.  

Au fost premiaţi un număr de 87 elevi  şi 79 sportivi  din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite  la 
olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – faza naţională. 

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. Tot în cadru festiv, în 
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acest an şi cadrele didactice au primit DIPLOME DE MERIT pentru performanţele 
deosebite alături de elevii olimpici. 
 

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 69/28 martie 2013, cu 
modificările ulterioare s-a aprobat numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru 
elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013. 
  Au fost aprobate: 

 785 burse lunare aferente semestrului II al anului şcolar 2012-2013/buget 
semestru I 2013, din care :  
 51 burse lunare de performanţă 
 345 burse lunare de merit 
 121 burse lunare de studiu 
 268 burse lunare de ajutor social 

 792  burse lunare aferente semestrului I al anului şcolar 2013-2014 /buget 
semestru II 2013, din care : 
 53 burse lunare de performanţă 
 345 burse lunare de merit 
 118 burse lunare de studiu 
 276 burse lunare de ajutor social 
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      Cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2013  a 
fost de  : 

a) 50 lei / luna – burse de performanţă 
b) 40 lei/luna – burse de merit 
c) 30 lei/luna – burse de studiu 
d) 20 lei/luna – burse de ajutor social  

 
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

 
În vederea funcţionării conform standardelor şi condiţiilor igienico-sanitare 

necesare actului medical, au fost asigurate condiţii astfel încât, cele 29 cabinete 
medicale şcolare precum şi cele 8 cabinete stomatologice din  municipiul Focşani să fie 
autorizate sanitar. 
 

 
 

În cadrul acestor cabinete îşi desfăşoară activitatea un număr de 19 medici 
medicină generala şi stomatologie, precum şi un număr de 46 asistenţe medicale care 
asigură, pentru cei 17782 preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Focşani, asistenţa medicală de specialitate. 
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Medicii, care işi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale şcolare, au 
în principal următoarele atribuţii: 
 identifica şi manageriază riscurile pentru sănătatea colectivităţii; 
 verifică respectarea reglementărilor 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 imunizări; 
 eliberează documentele medicale necesare, etc. 

         De asemenea, există o preocupare constantă în verificarea permanentă a 
medicilor şi asistenţilor medicali de a avea vizat anual CERTIFICATUL DE MEMBRU 
(de către Colegiul Medicilor Vrancea; Colegiului Medicilor Dentişti Vrancea şi Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România), precum 
şi Asigurare Malpraxis Medicală. 
          Pentru menţinerea activităţii de funcţionare a cabinetelor medicale şcolare, 
precum şi a cabinetelor stomatologice din unităţile de învăţământ a municipiului Focşani, 
pe baza referatelor întocmite de medici, acestea au fost aprovizionate cu medicamente 
în valoare de 13813,32 lei şi materiale sanitare în valoare de 29.232,27 lei. 
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S.C. Protect Colector S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria 
Municipiului Focşani, a colectat de la cele 6 (şase) puncte de colectare, deşeurile 
periculoase din cabinetele medicale şcolare şi cabinetele stomatologice, iar S.C. Centrul 
de aparatură medicală Focşani S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria 
Municipiului Focşani, a asigurat service-ul  aparaturii medicale pentru cabinetele de 
medicină şcolară şi cabinetele de medicină dentară. 

 
 

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 desfăşurarea de proiecte. 

Şi în anul 2013  s-a desfăşurat proiectul  tinerilor “Căsătorii de Dragobete” pentru 
care s-a alocat din bugetul local pe anul 2013 suma de 335 lei. Proiectul a vizat 
promovarea sărbătorii româneşti a Dragobetelui din data de 24 februarie,  prin activităţi 
specifice (ex. compunerea unor declaraţii de dragoste de către îndrăgostiţi, promovarea 
unei sărbători autentice româneşti). 
 

 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	50	

          Consiliul Local al Tinerilor Focşani a participat în perioada 11 - 16 august 2013, la 
Reuniunea Naţională PAL-TIN 2013,  ediţia a XVI-a, Reţeaua Consiliilor Locale ale 
Copiilor şi Tinerilor, la Râşnov. Scopul întâlnirii a fost să exploreze modalităţile prin care 
Consiliile Locale ale Copiilor/Tinerilor îşi exprimă/îşi pot exprima responsabilitatea şi 
inovarea socială. Sub titlul  “Inovaţia socială la tinerii cetăţeni” reuniunea a abordat o 
serie de  teme importante: 

- Reprezentarea intereselor şi aspiraţiilor tinerilor la nivelul autorităţilor publice ;         
- Implicarea tinerilor în proiecte de formare şi dezvoltare a cetăţeniei active etc. 
În data de 18 octombrie 2013 s-au organizat alegeri pentru Consiliul Local al 

Tinerilor Focşani pentru un nou mandat de 2 ani, pentru care s-a alocat din bugetul local 
al municipiului Focşani pe anul 2013 suma de 4.480 lei pentru organizarea şi 
desfăşurarea acestora.  Au fost organizate alegeri în cele 12 colegii/licee din municipiul 
Focşani şi în funcţie de numărul de elevi la clasele a IX-a şi a X-a, a fost desemnat 
numărul de consilieri locali tineri pentru fiecare liceu. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani  nr. 306/31 octombrie 2013 
au fost validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 18 octombrie 
2013, pentru Consiliul local al tinerilor din Municipiul Focşani şi a fost declarat ca legal 
constituit acest consiliu format din 21 de consilieri locali tineri. Din rândul consilierilor 
locali tineri a fost desemnat primarul, doi viceprimari şi un secretar pentru Consiliul Local 
al Tinerilor Focşani, pentru un mandat de 2 ani. 
 

 
 
          În data de 19 decembrie 2013, s-a desfăşurat spectacolul - concurs „Moş Crăciun 
European”, ediţia a VII-a prin care s-a promovat spiritul de competivitate, nevoia de 
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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 4680 lei.  La concurs au 
răspuns invitaţiei un număr de şase colegii/licee: Colegiul Naţional  „Al. I. Cuza“ 
Focşani, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu“ Focşani, Colegiul Tehnic „on Mincu“ 
Focşani, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau“ Focşani şi Liceul Pedagogic „Spiru Haret “ 
Focşani. Locul I a fost câstigat de Liceul Pedagogic „Spiru Haret“ Focşani, ‚locul II a fost 
obţinut de Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani iar locul III de Colegiul 
Economic  :Mihail Kogălniceanu“ Focşani. 
 

 MANIFESTĂRI CULTURALE ÎN MUNICIPIUL FOCŞANI 
 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei de 24 Ianuarie 2013 – Ziua Unirii Principatelor 
Române s-a aprobat alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al Municipiului 
Focşani pe anul 2013. 
 

 
 

În  luna ianuarie  2013 s-a alocat din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 
2013 suma de 13.500 lei pentru reeditarea într-un singur volum a unor lucrări din istoria 
oraşului Focşani, scrise de Dimitrie F. Caian şi I. M. Dimitrescu şi achiziţionarea a 500 
de exemplare, în vederea lansării acestuia cu ocazia Zilelor Municipiului Focşani. 

Cele 500 de exemplare au fost distribuite fară plată instituţiilor de educaţie şi 
cultură şi s-a creat un fond de protocol pentru delegaţiile din ţară şi străinătate. 
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Pentru sărbătorile de primavară 1 şi 8 Martie 2013 s-a aprobat alocarea sumei de 
5.000  lei pentru organizarea de manifestări cu această ocazie. Suma a fost destinată 
pentru cumpărarea de mărţişoare, flori, felicitări, afişe, invitaţii, protocol. 

Cu ocazia Sărbătorilor de Paşte 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/pachet.   

Pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2013 s-a aprobat alocarea de la bugetul local 
2013, suma de 50.000 lei, sumă ce a fost utilizată pentru achiziţionarea de dulciuri 
oferite copiilor din grădiniţe, creşe, leagane şi fundaţii, precum şi pentru organizarea de  
jocuri distractive şi activităţi sportive  pentru copii. 
 

 
 

Pentru organizarea Zilelor Municipiului Focşani, în perioada 4 – 7  iulie 2013 s-a 
aprobat alocarea din bugetul local 2013,  a sumei de 140.000 lei.  

Acţiuni şi manifestări desfăşurate în această perioadă: 
 Simpozion: Focşani – istorie şi tradiţie precum şi lansare de carte; 
 Festival cântec şi joc tradiţional european; 
 Manifestări sportive cu premii; 
 Festivalul Concurs Internaţional de dans modern “Ritm 2013” – ediţia a XIII-a. 

 
În anul 2013 s-a conferit titlul de  “cetăţean de onoare “ al municipiului Focşani  d-

lor Constantin Buturugă şi Cristian – Gabriel Hanganu, militari răniţi în teatrul de operaţii 
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din Afganistan, în timpul executării unor misiuni de patrulare.  Cei doi militari au servit 
ţara în misiunile pe care Armata României le-a avut de îndeplinit şi au avut o conduită 
remarcabilă în îndeplinirea misiunilor încredinţate. 
 

 
 

Pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă şi a Orăşelului copiilor 2013 s-au oferit 
3.700 pachete dulciuri pentru preşcolarii din grădiniţele municipiului Focşani, creşe, 
leagăne şi fundaţii, pentru “Moş Nicolae “ 2013, 400 pachete dulciuri pentru copii la 
deschiderea Orăşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri pentru colindători, suma alocată 
fiind de 45.700 lei. 
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ACTIVITĂŢI SPORTIVE 
 

În anul 2013, Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 a participat  la desfăşurarea 
evenimentelor cu ocazia Sărbătoriri zilei de 01 iunie 2013 prin activităţi sportive 
(baschet, tenis de câmp, concurs triciclete şi biciclete, atletism, şah). 
 

 
 
          În data de 25 mai 2013 a fost organizat de către Clubul Sportiv Municipal Focşani 
2007 Concursul naţional de arte marţiale – karate stilul shotokan, „Cupa CSM 2013”,  
pentru care Consiliul Local al Municipiului Focşani a alocat suma de 21410 lei. 

Pentru premierea sportivilor din Municipiul Focşani care au obţinut rezultate 
deosebite la Campionatele internaţionale şi naţionale organizate în perioada iunie  2012 
- iunie 2013, au fost acordate premii în sumă de 22000 lei, pentru un număr de 79 
sportivi. 

În anul 2013,  Consiliul Local al Municipiului Focşani, în calitate de coorganizator 
a participat la implementarea proiectului „Amicii sportului vrăncean” iniţiat de 
Colegiul  Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani, pentru care s-a alocat suma de 4000 lei. 

Pentru premierea sportivilor participanţi la a II-a ediţie a Concursului Naţional de 
Dans Sportiv „Cupa Elite”, eveniment desfăşurat în perioada  8 - 9 iunie 2013, s-a alocat 
suma de 15000 lei.   

În anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Focşani a aprobat finanţarea 
nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013 suma de 180.000 
lei pentru proiectul – Participarea în Liga I a Campionatului Naţional de Fotbal în sală 
ediţia 2012 -2013, tur ediţia 2013-2014. Proiectul a avut ca scop valorificarea 
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aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare la 
competiţii care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi obţinerea victoriei. Echipa 
de fotbal în sală s-a clasat la sfârşitul turului de campionat pe locul 7 din 11 echipe 
participante. De asemenea, în anul 2013, Consiliul Local al Municipilui Focşani a 
acordat suma de 18.900 lei Clubului Sportiv „Pro Sport” Focşani pentru proiectul Cupa 
Municipiului Focşani, ediţia a III-a – turneu naţionnal. La aceste competiţii au participat 
cele mai reprezentative cluburi de fotbal juvenil din România: Academia Hagi, Şcoala de 
fotbal Dani Coman, Steaua Bucureşti etc. 

În luna decembrie 2013 s-a alocat suma de 9500 lei pentru premierea primilor 17 
sportivi ai anului. 
 
 

SPRIJIN ACORDAT PERSOANELOR VARSTNICE 
 

Pentru un număr de 47 cupluri focsănene care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă în anul 2013, s-au acordat diplome de fidelitate şi suma de 500 lei pentru 
fiecare cuplu. Suma totală acordată a fost de  23500 lei. 
 

 
 

Pentru  97 persoane cu vârsta peste 90 de ani au fost acordate premii în sumă 
de  500 lei pentru fiecare persoană şi diplomă de longevitate, suma totală alocată fiind 
de 48500 lei. De asemenea, 1 persoana a fost premiată cu ocazia împlinirii vârstei de 
100 ani cu suma de 2500 lei şi i s-a acordat diploma de longevitate “Un Secol de 
Existenţă”.  
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COMPARTIMENT   ROMI 
 

Principalele activităţi desfaşurate:  
 În luna ianuarie 2013 a început o campanie de informare şi consiliere pentru 
cursurile de calificare gratuite organizate de A.J.O.F.M Vrancea în zonele compacte cu 
cetăţeni de etnie romă. Principalele zone sunt: cartierul Bahne, str. Aleea Căminului 
nr.12, bloc G2 şi str. Revoluţiei nr.16 şi nr.17 din Municipiul Focşani. Tot în această 
perioadă, a participat la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, alături de ONG-ul Romani 
Criss Bucureşti şi I.S.J. Vrancea, la demararea proiectului „Impreună pentru educaţie şi 
recreere”, ce constă în amenajarea unui club pentru elevi români şi elevi de etnie romă.  
 În luna februarie, consilierul pe problemele romilor a participat la o întâlnire la 
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau’’ alături de reprezentanţii ONG-ului Romani Criss şi 
I.S.J.Vrancea, în cadrul proiectului „Impreuna pentru educaţie şi recreere’’ unde s-au 
stabilit activităţile ce urmează să se desfăşoare. Aceste activităţi constau în preselecţia 
elevilor de etnie română cât şi a elevilor de etnie romă în alcătuirea unei trupe de teatru, 
o echipă de majorete şi o trupă de dansuri populare ce vor activa în cadrul clubului. Tot 
în luna februarie consilierul pe problemele romilor a efectuat o campanie de informare în 
comunitatea romă a Municipiului Focşani pentru persoanele fară acte de identitate pe 
care le-a îndrumat să se prezinte la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei 
Focşani. 
 În data de 20 februarie consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 
Focşani a participat la sărbătoarea „Dezrobirii romilor”, organizată de P.R.P.E. filiala 
Vrancea în parteneriat cu I.S.J.Vrancea şi Primăria Municipiului Focşani, spectacolul 
fiind organizat la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani. Pentru acest 
eveniment a fost alocată suma de 3800 lei prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Focşani nr.28/2013. 
 În data de 13.03.2013 consilierul pe problemele comunităţii rome din Municipiul 
Focşani a participat la întrunirea care a avut loc la D.S.P.Vrancea, alături de O.N.G. 
Sastipen Bucureşti privind implementarea proiectului ,,Programul de mediere sanitară-
oportunitate a ratei de ocupare în rândul femeilor de etnie romă’’ şi selecţia grupului ţintă 
pentru Judeţul Vrancea. 
  În luna martie s-a continuat campania de informare a cetăţenilor de etnie romă în 
privinţa actelor de identitate şi înregistrarea tardivă a naşterilor în cartierul Obor, Piaţa 
Moldovei şi Gară. Tot în luna martie, consilierul pe problemele comunităţii rome din 
Municipiul Focşani a participat alături de Serviciul investiţii, administrarea fondului 
locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, la verificarea cetăţenilor care locuiesc 
în str. Revoluţiei nr.16, a contractelor valabile cât şi a persoanelor fară documente 
legale. Tot în această perioadă s-a desfăşurat o campanie de informare cu pliante şi 
consiliere pentru participarea cetăţenilor români de etnie romă din cartierele Bahne, 
Piaţa Moldovei şi Obor la cursurile oferite gratuit de A.J.O.F.M.Vrancea. 

 În data de 08.04.2013, consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 
Focşani, a participat la spectacolul organizat cu ocazia Zilei internaţionale a romilor, 
„Reuşim împreună’’ organizat de I.S.J.Vrancea, în parteneriat cu Consiliul Judetean 
Vrancea, Prefectura Vrancea, Primăria Municipiului Focşani şi P.R.P.E. filiala Vrancea. 
în data de 19.04.2013, a participat la „Bursa locurilor de muncă” organizată de 
A.J.O.F.M.Vrancea. 
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 În data de 29.04.2013 Primăria Municipiului Focşani a încheiat un parteneriat cu 
O.N.G ,,Asociaţia de sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor de romi”.  
 În luna mai, consilierul pe problemele comunităţii rome a organizat la nivelul 
Municipiului Focşani Grupul de iniţiativă locală (GIL) care a identificat principalele nevoi 
şi a stabilit priorităţi conforme cu direcţiile de acţiune ale Strategiei Guvernului României. 
Astfel prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.154/2013 a fost asumat 
Planul local de acţiune pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
minorităţilor romilor la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2013-2020. 
 În luna iunie consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului Focşani a 
participat la campania de informare educaţională alături de I.S.J Vrancea şi P.R.P.E 
filiala Vrancea, intitulată ,,Noi îţi dăm recomandarea’’ care se referă la apartenenţa la 
etnia romă. Această campanie s-a adresat absolvenţilor de clasa a VIII-a şi absolvenţilor 
de clasa a XII-a,  pentru a beneficia de locurile speciale rezervate din licee, respectiv, de 
locurile speciale rezervate de Ministerul Educaţiei Naţionale în facultăţi, şcolile 
Ministerului de Interne şi Jandarmerie. Tot în luna iunie consilierul pe problemele romilor 
din Primăria Municipiului Focşani a participat  alături de O.N.G. Romani Criss Bucureşti 
la evaluarea proiectului „Impreună pentru educaţie şi recreere” la Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau” Focşani. 

În data de 10.07.2013 s-a încheiat campania pe educaţie şi consilierul pe 
problemele romilor din Primăria Municipiului Focşani a participat la şedinţa de evaluare 
a dosarelor depuse pentru locurile speciale şi licee ce a avut loc la I.S.J.Vrancea. Tot în 
luna iulie consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului Focşani a participat 
la Bucureşti la conferinţa de încheiere a programului „Implicare civică şi dialog pentru 
tineri”, alături de tinerii din Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Colegiul Tehnic 
„Valeriu.D.Cotea” şi organizaţiile IREX Woshinton, IREX Republica Moldova şi O.U.G. 
Romani Criss Bucureşti. După prezentarea proiectelor realizate s-a trecut la planul de 
sustenabilitate, unde împreună cu tinerii şi mentorii de la Colegiul Tehnic „Edmond 
Nicolau” s-a demarat un nou proiect pe diversitate culturală intitulat „Ars Nova cultural”. 
Şi în acest proiect ca şi în celalalte vor activa şi tineri de etnie romă. 
 În luna august s-a continuat şi încheiat campania pe educaţie ce s-a desfăşurat 
în cartierele Bahne şi Sud privind înscrierea copiilor la şcoală.  
 În luna septembrie consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 
Focşani a participat la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, alături de d-nul profesor Fisan 
Mihail, la stabilirea activităţilor şi subactivităţilor în proiectul „Ars Nova cultural”. 

În luna decembrie consilierul pe problemele romilor din Primăria Municipiului 
Focşani a participat la „Ziua minorităţilor naţionale”. Festivitatea a avut loc la 
cinematograful Balada şi a fost urmată de un spectacol cultural artistic. Spectacolul a 
fost organizat de Prefectura Vrancea în parteneriat  cu I.S.J. Vrancea. 
 

 
UNITATEA  MUNICIPALĂ  PENTRU  MONITORIZAREA  SERVICIILOR  

COMUNITARE  DE  UTILITĂŢI  PUBLICE 
 

Acest compartiment a avut ca principală componentă activitatea de monitorizare 
şi urmărire a funcţionării serviciilor de salubritate. Astfel, în anul 2013  s-au desfăşurat: 
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- 32 de acţiuni de control planificate, privind verificarea serviciilor de salubritate 
menajeră şi salubritate stradală. 

- 30 de acţiuni de verificare prin sondaj a diferitelor zone din municipiu pentru a 
se vedea gradul de curăţenie. 

  
 

GESTIONAREA DESEURILOR IN ANUL 2013 
 

În conformitate cu OUG 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare 
Primăria Municipiului Focşani are obligaţia de a reduce cantităţile de deşeuri municipale 
cu 3/17 din cantităţile de deşeuri depuse la groapa de la Haret. 

În anul 2013 s-a depus la Haret o cantitate de 30860 mc deşeuri, reprezentând  
10801 t. Obiectivul anual de realizat este: 10801,06 t x 3/17 = 1906,06 t 

Reciclabile colectate de SC CUP Salubritate SRL colectate în anul 2013 pe 
categorii sunt: 

- PET   - 242230 kg 
- Hârtie - 240221 kg 
- DEEE -     500 kg 

Total = 487451 kg = 487,451 t 
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SC CUP Salubritate SRL a colectat în anul 2013 o cantitate de deşeuri 
biodegradabile de 9180 mc, reprezentând 1836 t. 

Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani a colectat în anul 2013 o cantitate 
de resturi vegetale de 8400 mc, reprezentând 2983 t. 

Realizat la nivelul municipiului :    487,451+1836+596,6=2919,451 t 
Obiectiv anual realizat: 1906,06 t 

  De asemenea s-a urmărit valorificarea deşeurilor metalice provenite din casarea 
şi dezmembrarea reţelelor termice din municipiul Focşani prin participarea la întocmirea 
notei de cântărire şi întocmirea avizului de expediţie pentru deşeurile valorificate la SC 
MSD COM SRL Buzău, punct de lucru Focşani. 
 

 
MEDIU 

 
 -  În data de 30.03.2013 a fost desfăşurată acţiunea de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE). În etapa premergatoare  populaţia  a fost 
informată prin mas media.  
 

 
 

-  În perioada 22-66 aprilie 2013 au fost desfăşurate acţiuni de ecologizare în 
municipiul Focşani în cadrul „Săptămânii Curăţeniei”. Alături de salariaţii Primăriei 
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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 08.06.2013 a avut loc o acţiune de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE) de la populaţia municipiului Focşani în 
parteneriat cu organizatia ROREC. 

- În perioada 16-22 septembrie 2013, 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 21.09.2013 a avut loc o acţiune de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE) de la populaţia municipiului Focşani în 
parteneriat cu organizaţia ROREC.  

- În data de 28.09.2013 s-a desfăşurat ziua de curăţenie naţională pe teritoriul 
municipiului în parteneriat cu Let’s Do It Romania Focşani. Au fost implicate în această 
activitate unităţi de învăţământ, unităţi subordonate Consiliului Local al municipiului 
Focşani. S-a acţionat în Crângul Petreşti, zonele din jurul intrărilor în municipiul Focşani 
şi în parcurile din oraş. 
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În domeniul monitorizării colectării selective a deşeurilor din cadrul Primăriei 
municipiului Focşani, conform Legii nr. 132/2012, se fac raportări lunare ce se transmit 
Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului. În anul 2013 s-au colectat selectiv 867 kg 
deşeuri de hârtie şi 203 kg deşeuri de materiale plastice. 
 
 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SERVICII SOCIALE 
 

În anul 2013 s-au întreprins următoarele activităţi în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă: 

- S-a întocmit Programul de instruire a lucrătorilor ce a fost avizat de Comitetul de 
securitate şi sănătate în muncă (CSSM) şi a fost aprobat de conducere; 

- S-a întocmit Planul de Prevenire şi Protecţie pentru anul 2013, ce a cuprins un 
număr de 37 de măsuri tehnico-organizatorice luate pe baza riscurilor evaluate pentru 
fiecare activitate. Din acestea, au fost realizate în termen un număr de 34 de măsuri, 
cele două măsuri nerealizate referindu-se la eliminarea disconfortului termic pe perioada 
verii din incinta clădirii (soluţiile tehnice rămânând în studiu), iar la măsura de 
semnalizare acustică a lucrătorilor în caz de urgenţă s-a renunţat din cauza lipsei 
fondurilor necesare. Planul de Prevenire şi Protecţie a fost avizat de CSSM şi aprobat 
de conducere . 

- S-au transmis materialele destinate instruirii periodice a personalului şefilor de 
compartimente şi s-a verificat pe parcursul anului însuşirea cunoştinţelor în domeniul 
SSM. În luna ianuarie s-a efectuat testarea salariaţilor din Serviciul de asisteţă medicală, 
rezultatele consemnate în fişele individuale atestând buna însuşire a materialelor de 
instruire în domeniu.  
 - Noilor angajaţi li s-a efectuat instruirea generală conform tematicii aprobate şi 
au fost testaţi privind însuşirea acestor cunoştinţe precum şi a riscurilor specifice locului 
de muncă pentru care au fost angajaţi. Li s-a efectuat instruirea suplimentară şi 
persoanelor care au întrerupt activitatea o perioadă de timp de peste 30 zile lucrătoare. 

- Au fost achiziţionat materiale pentru asigurarea condiţiilor normale de muncă.   
- În domeniul activităţii de îndrumare a unităţilor subordonate s-a urmărit 

asigurarea instruirii persoanelor care prestează activităţi de salubritate şi întreţinere 
spaţii verzi conform Legii nr.416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat în 
cadrul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice. 

- S-a acordat asistenţă compartimentelor de SSM din cadrul unităţilor 
subordonate Consiliului Local, asigurându-se tematicile şi materialele de instruire 
necesare desfăşurării activităţii în condiţii bune. 

- S-au urmărit de asemenea implementarea şi asigurarea măsurilor de reducere 
a riscurilor biologice din cadrul cabinetelor medicale şcolare. În acest sens au fost 
elaborate Instrucţiuni Interne pentru protecţia personalului medical la agenţii biologici de 
la locul de muncă. 
 - În cadrul colaborării avute cu serviciul de medicină a muncii din cadrul 
Medcenter, s-au transmis listele cu salariaţii şi evidenţa principalelor riscuri evaluate, s-
au făcut programările pentru examinarea medicală periodică a întregului personal 
conform HG nr.355/2007, astfel: în perioada august-septembrie a fost programat 
personalul medical aferent cabinetelor şcolare şi în luna decembrie a fost programat 
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restul personalului. Cheltuielile totale au fost de circa 5.000 lei. În urma examinărilor 
efectuate tot personalul a fost declarat apt de muncă, neconstatându-se cazuri de 
îmbolnăviri profesionale sau legate de profesie. De asemenea nu au fost identificaţi noi 
factori de risc de îmbolnăvire profesională a personalului instituţiei. Constatările au fost 
consemnate în fişele de aptitudini şi transmise de Medcenter instituţiei. 

- Activitatea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă în anul 2013 s-a 
desfăşurat în bune condiţii, fiind analizate o serie de aspecte legate de prevenirea şi 
protecţia lucrătorilor, precum şi analizarea activităţii de supraveghere a stării de 
sănătate a acestora, luându-se măsuri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi. 

- În anul 2013, urmare completării documentaţiei privind evaluarea riscurilor 
pentru securitatea şi sănătatea în muncă, s-au actualizat instrucţiunile şi procedurile 
interne conform ultimelor modificări în structura activităţilor şi a personalului instituţiei. 
   

 
SERVICIUL  ADMINISTRATIV 

 
Serviciul administrativ are ca obiect de activitate asigurarea efectuării activităţilor 

de gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire în cadrul Primăriei Municipiului 
Focşani. 
 

 
 
 În cursul anului 2013 a ţinut şi actualizat la zi evidenţa obiectelor de inventar, a 
gestionat şi monitorizat bunurile materiale, mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate 
în administrarea directa a Primăriei Municipiului Focşani, aplicând prevederile cu privire 
la gestionarea şi transferul acestora. 
 Totodată au fost defăşurate activităţile specifice pentru urmărirea contractelor cu 
furnizorii de utilităţi şi de prestări servicii de întreţinere, asigurarea permanentă a 
materialelor administrativ/gospodareşti, rechizite, piese de schimb, imprimate, etc. 
         A fost realizată operaţiunea de inventariere anuală şi a făcut propuneri de 
scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi de casare a altor bunuri care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege. 
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DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
Cu un număr de 22 posturi, din care ocupate 20, are în componenţă 2 servicii, 1 

birou şi 1 compartiment, este subordonată Secretarului Municipiului Focşani. Se ocupă 
de: 
 asigură  circulaţia documentelor adresate  Primăriei  Municipiului  Focşani  şi 

Consiliului Local al Municipiului Focşani, precum şi comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local şi răspunde de respectarea termenelor; 
 

 
 
 coordonează activitatea de arhivă şi asigură asistenţa de specialitate în 

redactarea documentelor pentru toate departamentele aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Focşani; 

 asigură şi răspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de 
verificare şi adoptare a hotărârilor Consiliului local şi dispoziţiilor Primarului, 
verifică legalitatea acestora, în ceea ce priveşte conţinutul şi forma proiectului 
prezentat pentru semnare şi adoptare; 

 asigură convocarea Consiliului local  în  sedinţele  ordinare,  extraordinare  şi de 
îndată precum şi aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de 
interes general, precum şi datele şi locul de desfaşurare a şedinţelor Consiliului 
local; 

 organizează, coordonează şi conduce activităţile necesare pentru buna 
desfăşurare a şedintelor Consiliului local al municipiului Focşani şi comunică 
Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul local şi 
dispoziţiile Primarului; 

 răspunde de organizarea, coordonarea şi conducerea asistenţei juridice în 
cauzele aflate pe rolul instaţelor judecătoreşti, în care figurează ca parte Consiliul 
Local al Municipiului Focşani sau Primăria Municipiului Focşani, prin întocmirea 
acţiunilor necesare, exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului 
public şi privat al municipiului, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial şi 
a altor drepturi şi obligaţii legale, primirea, analizarea şi soluţionarea 
corespondenţei specifice; 
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  asigură consultanţa juridică departamentelor funcţionale ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Focşani şi unităţilor subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Focşani care nu au consilier juridic; 

 răspunde de analiza, îndrumarea, organizarea, coordonarea activităţii privind 
aplicarea Legii nr. 10/2001; 

 coordonează activitatea de publicitate, afişaj şi reclamă care se realizează pe 
raza Municipiului Focşani; 

 coordonează activitatea biroului agricultură, cadastru; 
 răspunde de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională la 

nivelul Municipiului Focşani; 
 organizarea şi pregătirea alegerilor locale şi generale şi referendumurilor. 
 

Serviciului administraţie publică locală, agricultură, cadastru  
 
În cursul anului 2013 activităţile specifice Serviciului administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru au fost duse la îndeplinire conform prevederilor legale. 
În anul 2013 au fost înregistrate atât în registrul special de evidenţă a dispoziţiilor 

şi în electronic un număr de 6897 dispoziţii. Acestea au fost comunicate spre 
exercitarea controlului legalităţii actelor administrative Instituţiei Prefectului judeţul 
Vrancea în format scris şi pe platforma http://prefecturavn.ro. Urmare a exercitării 
controlului acestea au fost comunicate către serviciile interesate, dispoziţiile fiind aduse 
la îndeplinire în procent de 100% conform situaţiilor de monitorizare a indicilor de 
performanţă trimestriale. 
 

 
 

În anul 2013 au avut loc 50 de şedinţe de comisii de specialitate ale Consiliului 
local al municipiului Focşani şi 21 de şedinţe ale Consiliului local din care 12 şedinţe 
ordinare, 4 şedinţe extraordinare şi 5 şedinţe de îndată. În vederea desfăşurării acestora 
au fost verificate proiectele de hotărâri iniţiate, întocmite dosarele pentru comisiile de 
specialitate, au fost înaintate dosarele şedinţelor prin mail către consilierii locali, au fost 
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întocmite Dispoziţiile de convocare ale Consiliului local, înaintate spre publicare pe site 
şi în mass media locală, au fost convocaţi consilierii locali atât la şedinţele comisiilor de 
specialitate, cât şi la şedinţele de Consiliu, s-au întocmit procesele verbale ale comisiilor 
de specialitate, s-au verificat procesele verbale ale şedinţelor Consiliului local. Pentru 
toate aceste activităţi au fost respectate termenele legale. 

În urma şedinţelor Consiliului local au fost înregistrate în registrul special de 
evidenţă a Hotărârilor un număr de 391 Hotărâri ale Consiliului local al municipiului 
Focşani, fiind operate modificările ce au intervenit asupra actelor adoptate anterior. 

Activitatea de registratură a decurs în mod normal, cererile fiind repartizate 
conform vizei către serviciile de specialitate, corespondenţa fiind expediată în termenele 
legale. Deasemeni, s-a realizat procedura de înmânare a citaţiilor depuse la Primăria 
municipiului Focşani de către agenţii procedurali, fiind înaintate acestora procesele 
verbale de înmânare/citaţiile neridicate.  

În Registrul de intrări ieşiri pe anul 2013 a documentelor Primăriei municipiului 
Focşani au fost înregistrate un număr de 70536 de acte, registrele fiind operate şi 
îndosariate conform prevederilor legale.  

Salariaţii din cadrul serviciului au fost implicaţi în activitatea de stabilire a 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Pe parcursul anului 2013 au fost întocmite 
dispoziţii privind modificarea, încetarea acordării de ajutoare de încălzire a locuinţelor cu 
energie termică, în urma cererilor făcute de titulari. Deasemeni a fost  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 dispoziţii privind 192 încetarea 
şi 856 modificarea ajutorului. 
 

 
Au fost înregistrate un număr de 31 de solicitări de adeverinţe privind registrul 

agricol şi de eliberare de copii din arhiva Primăriei municipiului Focşani, din care 26 au 
fost soluţionate favorabil. 

S-a răspuns în termenul legal la toate solicitările cetăţenilor, s-au înaintat 
serviciului de specialitate referatele privind soluţionarea problemelor presoanelor 
înscrise în audienţă, răspunsurile privind petiţiile şi informaţiile  de interes public 
solicitate. 
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Au fost inventariate şi arhivate documentele predate de către serviciile Primăriei 
municipiului Focşani. Deasemeni a fost făcută selecţionarea documentelor, supusă 
verificării de către Arhivele Judeţene Vrancea, dosarele fiind predate către punctele de 
colectare, indicatorul de performanţă a activităţii fiind de  100%. 

Salariaţii din cadrul serviciului au făcut înregistrări în registrul agricol electronic, 
sprijinind activitatea biroului agricultură, cadastru. 

În ce priveşte procesul electoral personalul din cadrul serviciului a operat în 
Registrul Electoral electronic, în perioada iulie-august, în urma verificării Autorităţii 
Electorale Permanente nefiind semnalate deficienţe.  

Comisia de adunări publice stabilită la nivelul municipiului Focşani a avut 9 
solicitări de manifestări care nu se supun obligativităţii depunerii cererii prealabile, 13 
declarări prealabile privind organizarea de adunări publice, mitinguri,  marşuri. Au fost 
organizate şi pregătite actele pentru şedinţele comisiei, emiţându-se 12 avize favorabile. 

În vederea aplicării dispoziţiilor privind declaraţiile de avere şi interese, consilierii 
locali au fost înşţiinţaţi să depună declaraţiile anuale şi cele de la încetarea şi începerea 
mandatelor de consilieri locali. Declaraţiile primite au fost înregistrate în registrele 
speciale de evidenţă a acestora: 24 de declaraţii de interese şi 27 declaraţii de avere, 
fiind înaintate serviciului comunicare în vederea publicării pe site-ul Primăriei 
municipiului Focşani, înaintate Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi Instituţiei 
Prefectului în termenul legal.  

Rapoartele privind activitatea pentru anul 2012 depuse de consilierii locali au fost 
înaintate serviciului comunicare spre publicare pe site-ul Primăriei municipiului Focşani. 
 

 
În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 s-a întocmit şi respectat procedura 

pentru 4  proiecte de act normativ, dintre care 3 au fost adoptate de către Consiliul local 
al municipiului Focşani, a fost întocmit raportul anual privind transparenţa decizională, 
raport ce urmează a fi prezentat în şedinţa Consiliului local al municipiului Focşani din 
30 ianuarie 2014. 
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 Biroul agricultură cadastru  
 
In cursul anului 2013, a desfăşurat în principal următoarele activităţi: 

 Din evidenţele registrului agricol 2010-2014 s-a eliberat un număr de 1452 de 
adeverinţe atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice, necesare la : 
Agenţia de plăţi şi intervenţie în agricultură, Direcţia agricolă Vrancea, Oficiul 
judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară, Casa judeţeană de asigurări de 
sănătate, şcoală, poliţie, servici, facultate; 

 S-au operat în registrul agricol 2010- 2014 format scris înscrieri, modificări, radieri 
de rol, în baza unui număr de 778 cereri depuse de cetăţeni; 

 S-a înregistrat în registrul special privind arendarea  un număr de 90 contracte de 
arendă pentru o suprafaţă de 263 ha teren  (persoane fizice şi juridice); 

 S-au eliberat 49 certificate de producător agricol proprietarilor şi utilizatorilor de 
teren agricol cultivatori de legume, fructe şi zarzavaturi în vederea valorificării 
produselor obţinute în pieţe, târguri, oboare; 

 S-a iniţiat procedura de scoatere la licitaţie a suprafeţei de 213,5 ha păşune din 
domeniul public/privat aparţinând municipiului Focşani şi s-au încheiat 3 contracte 
de închiriere; 

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

 

 
 
 Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a 

soluţionat  o serie de dosare privind punerea în posesie a celor indreptăţiti, prin 
punerea în aplicare a mai multor sentinţe civile definitive şi irevocabile. 
Deasemenea conform Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, se lucrează la inventarierea 
terenurilor ce pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, acţiune ce se 
va încheia la 23.06.2014; 

 Am continuat acţiunea de deschidere a rolurilor agricole (aproximativ 4000) în 
registrele noi 2010- 2014 şi totodata de corelare a acestora cu evidenţa  serviciului 
impozite şi taxe locale (program AVANTAX). 
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Serviciul juridic – contencios, 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, au fost înregistrate cererii formulate de cetăţeni pentru care au fost 
întocmite documentaţii în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului 
Focşani. Ca urmare s-a procedat la : 
 închirierea de terenuri - în suprafaţă de 673,40 mp. pentru amplasare terase în sezon 

şi în extrasezon sens în care au fost încheiate 24 de convenţii pentru ocuparea 
domeniului public/ privat ; 

 concesionarea de terenuri - în suprafaţă de 197,33 mp. sens în care au fost  
încheiate 7 contracte de concesiune; 

 vânzare de terenuri - în suprafaţă de 753, 75 mp./ 16 Contracte de vânzare –
cumparare şi a fost încasata suma de 252.258, 20 lei; 

         Au fost emise un număr de 41 dispoziţii motivate privind soluţionarea notificărilor 
formulate conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; 
         A fost verificat şi actualizat inventarul sistemelor publicitare amplasate pe 
domeniul public şi privat al Municipiului Focşani sens în care au fost inventariate un 
număr de 144 sisteme publicitare. De asemenea, s-a procedat la verificarea 
documentaţiilor cu privire la amplasarea sistemelor publicitare pe proprietatea agenţilor 
economici (deţinătorilor sistemelor de publicitate), sens în care au fost eliberate 13 
acorduri de publicitate, avându- se în vedere prevederile Legii nr. 185/ 2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Tot în baza prevederilor acestei legi 
s-a procedat la întocmirea regulamentului de publicitate.  
          Totodata s-a procedat la întocmirea inventarului domeniului privat al municipiului 
Focşani prin identificarea bunurilor, centralizarea datelor rezultate, precum şi evaluarea 
acestora, prin întocmirea de note de evaluare pentru fiecare bun în parte în funcţie de 
destinaţia acestora şi deasemenea s-a procedat la actualizarea registrului spaţiilor verzi. 
          S-a procedat la :  
 verificarea, actualizarea şi reevaluarea bunurilor ce aparţin domeniului public al 

Municipiului Focşani; 
 la modificarea valorilor de inventar ale bunurilor ce aparţin domeniului public al 

municipiului Focşani ca urmare a reevaluarii,  precum şi ca urmare a finalizării 
obiectivelor de investiţii realizate. 

 de asemenea s-a procedat la actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin 
domeniului public, conform datelor înaintate de serviciile de specialitate 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. 
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În ceea ce priveşte spaţiile situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Gradina 
Publică” din Focşani s-au organizat un număr de 5 licitaţii, ocazie cu care au fost 
adjudecate un număr de 5 spaţii şi s-au încheiat un număr de 5 contracte. Veniturile 
încasate de Primăria municipiului Focşani din închirierea acestora sunt în cuantum de 
10.,500 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 cabinete 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 unui număr de 8 licitaţii publice, 
ocazie cu care s-au adjudecat un număr de 7 spaţii medicale. Veniturile încasate de 
Primăria municipiului Focşani din vânzarea acestora sunt în cuantum de 80.628,00 
euro. 
       S-a procedat la întocmirea documentaţiei în vederea rectificării carţilor funciare 
pentru un număr de 5 unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani. 
      S-au achiziţionat 2 terenuri în vederea extinderii Cimitirului Nordic din 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, Asociatii,  Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, biserici şi catedrala, 
precum 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-a aflat un număr de 203 de dosare din care : 
        - un număr de 58 de dosare lichidate ; 
        - un număr de 145 de dosare pe rol. 
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DIRECŢIA TEHNICĂ  
 

Cu un număr de 18 de posturi, din care ocupate 12, 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; 
 iniţiază proiecte de investiţii, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice;      
 asigură derularea lucrărilor publice de investiţii, respectarea termenelor şi 

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

Serviciul urbanism 
 

Pentru anul 2013 a fost pregătită documentaţia urbanistică de tip P.U.Z. sau 
P.U.D. care a devenit proiect de hotărâre / respectiv hotărâre aprobată de către 
Consiliul Local Focşani. Astfel s-au aprobat în Consiliul local un număr de 9 Planuri 
Urbanistice zonale sau de detaliu ce asigură o dezvoltare echilibrată şi durabilă a 
teritoriului. Zonele, destinaţia construcţiilor şi activităţile propuse sunt următoarele : 

 P.U.Z. „DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE PRODUCERE A ENERGIEI 
ELECTRICE PRIN UTILIZAREA ŞI EXPLOATAREA ENERGIEI FOTOVOLTAICE – 
CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ” - FOCŞANI, extravilan cu atragere în intravilan, T 91, 
P 459/1  

 P.U.D. „EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER EXISTENTĂ, AMENAJARE SEDIU 
FIRMĂ ŞI REFACERE ACOPERIŞ“  -  FOCŞANI, intravilan, str. Ana Ipătescu, nr. 9. 

 P.U.D. „SPĂLĂTORIE AUTO“-  FOCŞANI, intravilan, b-dul Bucureşti, nr. 6C. 

 P.U.D. „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL - CAFENEA D+P“-  Focşani, str. 
Bucegi, nr.11B, T. 189, P. 10311, intravilan. 

 P.U.Z. „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE CONFECŢII TEXTILE PARTER, CORP 
ADMINISTRATIV P+1E, CENTRALĂ AER COMPRIMAT / VACUUM, PUŢ FORAT, 
ÎMPREJMUIRE TEREN“  -  Focşani, extravilan atras în intravilan, T.22, P.62, LOT1. 

 P.U.D. „CONSTRUIRE CLUB SPORTIV P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE“ -  Focşani, 
intravilan, Aleea Stadionului, T.213, P.11675. 

 P.U.Z. „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ŞI AMPLASARE LES 20kV PENTRU 
LEGĂTURA LA SNTEE“  - FOCŞANI, intravilan, STR. CUZA VODĂ, NR.74, T.39, 
P.179. 
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 P.U.Z. „CONSTRUIRE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI SERVICII 
COMPLEMENTARE, INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT - PARCARE TIRURI“  -  
Focşani, intravilan, T.22, P.62/1,62/2. 

 P.U.D. „DPIPP FOCŞANI şi CENTRU de PERFECŢIONARE în ÎNVĂŢĂMÂNT”  - str.      
1 Decembrie 1918, nr.10, Focşani.  
 

Direcţia tehnică a asigurat şi elaborarea Raportului informării şi consultării 
publicului pentru fiecare dintre lucrările P.U.Z. / P.U.D. supuse aprobării în Consiliul 
local. 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Focşani   
( C.T.U.A.T.) a lucrat având convocări o dată la două luni (în medie). Comisia s-a întâlnit 
de câte ori au fost depuse şi grupate măcar două solicitări pentru ordinea de zi, cu 
documentaţii complete. 
 

 
 

Legislaţia în vigoare a permis prelungirea valabilităţii lucrării Planului Urbanistic 
General Focşani aprobat în anul 2000 până la data de 30 decembrie 2015. 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Focşani a fost 
întârziată din motivul apariţiei unor modificări legislative, şi nu numai. Faţă de procedura 
de solicitare / luare de avize şi acorduri s-au produs decalări după cum urmează : 

1). Lucrarea P.U.G. era aproape de finalizare (se analiza emiterea acordului de la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului) când P.U.G. Focşani a devenit o lucrare elaborată pe 
alte limite administrative decât cele ce au fost semnate în timpul derulării contractului 
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său iniţial (contract din anul 2009); limitele administrative urmau a fi aprobate prin lege, 
ceea ce s-a petrecut în a doua parte a anului 2012. 

Concomitent cu lucrarea P.U.G. s-a derulat în ţară şi programul RELUAT 
(Registrul Electronic al Limitelor Unităţilor Aministrativ Teritoriale) ca sistem informatic 
integrat de cadastru şi publicitate imobiliară. Această acţiune a fost finalizată înainte de 
a se finaliza P.U.G. Focşani, iar în urma respectivei acţiuni, vecinătăţile semnate şi 
recunoscute reciproc prin procese verbale de delimitare de către unităţile administrative 
teritoriale ale localităţilor limitrofe au fost oficializate ca utilizare. Apăruse Legea nr. 
133/2012 potrivit căreia devenea oficială utilizarea în activitatea autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale şi locale a limitelor unităţilor administrative teritoriale recunoscute 
reciproc, prin procesele verbale de delimitare. 

În cadrul Primăriei Municipiului Focşani, acest fapt a condus la revizuirea întregii 
lucrări P.U.G. începând cu toamna anului 2012 şi continuînd în anul 2013, lucrarea fiind 
reluată de la faza studiului topographic, pe revizuirea limitelor administrative ale 
Focşaniului; apare un nou contract (aprilie 2013) pentru revizuirea lucrării de P.U.G. ce 
a avut în vedere exact modificarea necesară a documentaţiei de P.U.G. în funcţie de 
noua limită administrativă a Municipiului Focşani. 

2). Totodată s-a completat lucrarea P.U.G. (pentru a se actualiza intravilanul 
existent) cu toate documentaţiile de tip P.U.Z. aprobat prin Hotărâri ale Consiliului Local 
Focşani, documentaţii care au modificat limitele de intravilan existent. 

3). Alt motiv de amânare a lucrării P.U.G. este apariţia reglementărilor legale 
privind păşunile, reglementări din O.U.G. nr. 34 din 2013 ce generează alte noi 
schimbări ale limitei de intravilan propus. 
 
Activităţi de emitere de documente specifice.  
 

 
 

În anul 2013 au fost emise un ansamblu de documente specifice, precum: 
-Autorizaţii de construire şi Autorizaţii de desfiinţare în număr de 557; 
-Certificate de urbanism pentru construire, desfiinţare, operaţiuni notariale, 
scoatere din circuitul agricol în număr de 1093. 
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S-a desfăşurat activitatea de Regularizare a taxei de autorizare conform Legii nr. 
50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Codului 
Fiscal. 

S-a desfăşurat totodată şi eliberarea de Certificate de nomenclatură stradală. 
S-a efectuat calcularea indicatorilor de performanţă la finele fiecărui trimestru. 

Valorile procentuale obţinute prin calcul sunt indicatori cantitativi care subliniază nivelul 
de performanţă al Serviciului urbanism. Indicatorii au rezultat din calculul efectuat 
conform Procedurii de lucru a serviciului (cod de procedură PMF – PL – SU – 01), cu 
valori de 92%, 80%, 95% şi 100%. Astfel arată Raportul de monitorizare a indicatorilor 
de performanţă. 
 

Alte tipuri de activităţi: 
S-a desfăşurat activitatea de prelucrarea a unor date pentru Institutul Naţional de 

Statistică, pe următoarele formulare : 
- cercetare statistică “ACC – autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri” - raportări 
statistice lunare – 12 formulare;  
- cercetare statistică “LOC TR – Construcţii de locuinţe în perioada 01.01.2013 -…2013 
- raportări statistice trimestriale – 4 formulare; 
- cercetare statistică “PREŢ LPR – Valoarea locuinţelor terminate în perioada 01.01.- 
30.06.2013”  - raportări statistice semestriale – 2 formulare; 
- cercetare statistică “LOC 1 – Locuinţe terminate în anul 2012”  - raportare unică, la 
începutul anului 2013 – 1 formular; 
- cercetare statistică “LOC 2 – Modificări ale fondului de locuinţe în anul 2012”  - 
raportare unică, la începutul anului 2013 – 1 formular.  
 

Creşterea competenţei profesionale a angajaţilor din serviciul urbanism - a 
continuat includerea angajaţilor Direcţiei tehnice în programe de instruire şi 
perfecţionare profesională. Totodată s-a mărit colectivul Serviciului de urbanism prin 
aducerea prin concurs a unui nou inspector, a cărui perioadă de debutant s-a încheiat în 
trimestrul al IV-lea al anului 2013. 
 

 
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ 

 
Misiunea: Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru 

realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local,bugetul de stat şi alte 
fonduri legal constituite. Destinatia fondurilor se reflecta în activităţile de  reparaţii 
curente, întreţinere, eficientizarea activităţilor de reabilitare, modernizare,  şi a 
reparaţiilor capitale la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, reabilitari 
strazi  , reparaţii locuinţe. 
 

Învăţământ 
Finanţare buget local 
În anul 2013, s-au alocat unităţilor de învăţământ, 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: 
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Unitate de învăţământ Denumirea obiectivului de 
investiţii 

Fonduri alocate 
din bugetul local 

Mii lei 
Grădiniţa nr.16 Reparaţii curente instalaţii 

încălzire 
30,00 

Grădiniţa nr.4  Înlocuire tâmplărie zona nord 14,00 
Şcoala Gimnazială Ion Basgan Refacere acoperiş, faţada zona 

nord 
46,00 

Grădiniţa nr.15 Refacere reţea apă rece, 
consolidare perete zidărie 
exterioară. 

25,00 

Grădiniţa  nr.13  Refacere faţada afectată de 
incendiu 

31,00 

Liceul Pedagogic Spiru Haret Igienizare interioară 15,00 
Grădiniţa nr.2 Reparaţie firmă luminoasă 5,00 
Grădiniţa nr. 18 Reparaţii zona gătit bucătarie 15,00 
Grup şcolar G.G.Longinescu Paratrasnet 65,00 
Grădiniţa nr.17 Zugrăveli  10,00 
Grădiniţa nr.11 Înlocuire jgheaburi, table, 

tencuieli interioare şi exterioare 
15,00 

Colegiul Economic „Mihail 
Kogălniceanu” 

Paratrasnet 15,00 

Colegiul Tehnic Auto „Traian 
Vuia” 

Igienizare şi vopsitorii 23,00 

Liceul cu Program Sportiv Reparaţii coloană apă  internat, 
reparaţii acoperiş imobil 

81,50 

Colegiul tehnic Ion Mincu Igienizare internat, reparaţii 
faţada zona sud 

50,0 

Colegiul Gh. Asachi Igienizare cămin internat 14,00 
Şcoala Anghel Saligny Amenajare Sali clasa grupa 

pregătitoare  
15,00 

Colegiul  Edmond Nicolau Reparaţii canalizare atelier 
şcoală. Igienizare 

20,00 

Şcoala Duiliu Zamnfirescu Igienizare Şcoala şi Grădiniţa nr.7 11,00 
                  Total  500,50 
 
 

Pentru continuarea lucrărilor de investiţii la unele unităţi de învăţământ s-au alocat 
din bugetul local suma de 230.0 mii lei,după cum urmează: 
 Colegiul Economic pentru obiectivul de investiţii „Baza complexă de practică 

alimentaţie publică şi turism” - 422.0 mii lei; 
 Şcoala nr.7 – reparaţii capitale  - 170,0 mii lei  
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Fonduri structurale 
 
1.Unităţi de învăţământ 
      - continuarea lucrările privind obiectivul de investiţii « Reabilitare, modernizare şi 
dotări – Şcoala Ştefan cel Mare » din Municipiul Focşani, obiectiv realizat cu fonduri 
structurale prin Axa 3,4.inclusiv dotarea cu mobilier şi echipamente IT ; 
 

 
 

         - continuarea lucrările pentru realizarea obiectivului cu fonduri structurale prin Axa 
3,4 « Reabilitare, modernizare şi dotări –Colegiul Naţional Unirea « din Municipiul 
Focşani, cu o valoare toala a investitiei de 6.213,34 mii lei şi o perioada de realizare a 
obiectivului de 15 luni; 

          - demararea procedurilor de achiziţie pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare, 
modernizare şi dotări „Şcoala cu clasele I-VIII Nicolae Iorga ”din Municipiul Focşani; 
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    Infrastructura stradala 
 

Componenta de execuţie 
1. În anul 2013, Consiliul Local a aprobat din creditul intern contractat în anul 2011,  

suma de 12.170,52 mii lei  utilizat după cum urmează: 
 867,0 mii lei  reprezentând contribuţia instituţiei noastre în cadrul programului de 

Termoficare caldura şi confort 2009-2015, finanţat majoritar de la bugetul de stat 
pentru continuarea lucrărilor privind modernizarea şi reabilitarea reţelei de 
energie termică în Municipiul Focşani - lucrări aferente reţelelor termice 
Punctelor Termice nr. 10, nr.18 şi nr.30. Lucrările permit înlocuirea sistemelor 
secundare de termoficare pentru un număr de 76 blocuri situate în zona centrala: 
strada Unirea Principatelor; str. Ghinea Dorinel; str.Teiului strada Ştefan cel 
Mare; strada Eroilor. 

 1.068,0 mii lei pentru continuarea lucrărilor privind refacerea şi modernizarea  
infrastructurii strazilor în mun. Focşani ,  executandu-se lucrări pe următoarele 
strazi: Bulevardul Unirii - Bucuresti – lucrări executate în valoare de 151,1 mii lei; 

 Amenajarea intersecţiei de sens giratoriu B-dul Independentei cu str. Marasesti- 
s-au alocat 286,83mii lei -  lucrări executate în anul 2013 în  valoare de  48,85 
mii lei; 

 Amenajarea intersecţiei de sens giratoriu B-dul Independentei cu str. Republicii - 
s-au alocat 225,11 mii lei - lucrări executate în valoare de 223,07 mii lei; 

 Refacere infrastructura Strazi –strazile Simion Barnutiu, M. Kogalniceanu, D. 
Cantemir -  s-au alocat 697,6 mii lei, lucrări executate în anul 2013 în valoare de 
268,58 mii lei; 
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 Reabilitare strada Brăilei din Municipiul Focşani – s-au alocat 5.778,16  mii lei; 
lucrări executate în anul 2013 în valoare de 2.630,31 mii lei 

 Reţea de canalizare şi evacuare a apelor meteorice în cartierul Laminor din 
Municipiul Focşani   s-au alocat 1.562,0 mii lei  -   lucrări executate în anul 2013 
în valoare de 210,55 mii lei. Străzile cuprinse în proiect şi care vor beneficia de 
canalizare pluvială stradală sunt: strada Aleea Laminor; strada Militari, 
Constantin Brancoveanu; strada Mugur şi strada Ghica Vodă. 

 Reţea de canalizare şi evacuare a apelor meteorice în cartierul Mîndreşti din 
Municipiul Focşani - s-au alocat 2627,27 mii lei  –  lucrări executate în anul 2013 
în valoare de 1.047,64 mii lei. Strazile cuprinse în proiect şi care vor beneficia de 
canalizare pluvială stradală sunt: strada Luceafarului; Trandafirilor; Luminitei; 
Liliacului; Lacramioarei; Balti; Dumbrava; Toporasi; Berzei; Izvor; Dambovita; 
Faget şi Nuferilor. 
 

     Componenta de documentaţii tehnico-economice: 
 
1. În anul 2013, s-au achiziţionat documentaţiile tehnice pentru realizarea 

următoarelor obiective: 
 Sistematizare intersecţie B-dul Unirii – Str. 1 Decembrie 1918 mun. Focşani   

pentru care  s-a contractul de execuţie urmând începerea lucrărilor  în anul 2014 ; 
 Reabilitare spaţii publice Cinematograf Balada studiu de fezabilitate pe baza 

caruia se va reface zona pietonală dintre Cinematograf Balada şi zona de blocuri 
inclusiv refacerea fântânii arteziene centrale. 

 

 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	83	

 
 Amenajare accese şi parcaje str. Bucegi însemnând refacerea acceselor 

pietonale pe strada Bucegi; 
 Refacere infrastructura sistematizare zona Sud bl. 6 A şi bl. 6 B,   b-dul Bucuresti 

din Municipiul Focşani; 
 
 

2. Consiliul Local a aprobat realizarea următoarelor obiective de investiţii : 
 Refacere infrastructura sistematizare zona cpt. Stoenescu, din Municipiul 

Focşani. 
 Realizarea instalaţiilor de iluminat ornamental Piaţa Unirii; 

 

 
 
 Amplasare semnal intrare în municipiul Focşani; 
 Contorizarea energiei termice la Bloc C2 sc.1 str. Al. Caminului, municipiul 

Focşani; 
 Contorizarea energiei termice la Bloc nr.27 din str. Pictor Grigorescu . municipiul 

Focşani; 
 Refacere infrastructură strada Vrâncioaia, municipiul Focşani; 
 Refacere infrastructură strada Trotuş; 
 Refacere infrastructură strada Toader Ţârdea; 
 Contorizarea energiei termice la blocul nr.24 B-dul Gării, municipiul Focşani; 
 Reparaţii capitale împrejmuire Şcoala cu clasele I-VIII nr.7; 
 Continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de alimentare centralizat cu 

energie termică, municipiul Focşani; 
 Refacere infrastructură str. Paun Pincio, municipiul Focşani; 
 Sistematizare şi împrejmuire – Şcoala Ştefan cel Mare, municipiul Focşani; 
 Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă , municipiul 

Focşani; 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	84	

 Reabilitare, modernizare şi dotări- Şcoala nr.3 , municipiul Focşani; 
 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a unor blocuri de locuinţe, 

municipiul Focşani; 
 Refacere infrastructură străzi – Strada Oituz, municipiul Focşani; 

 
         Componenta de lucrări de infrastructura realizate cu finanţare europeana: 
   Pentru soluţionarea problemelor de creare/modernizare spaţii verzi (grădini 
publice, parcuri, mobilier urban) şi a spaţiilor publice urbane  în zona de Sud – Est a 
municipiului Focşani, în  anul 2013 au continuat lucrările aferente contractelor de 
finanţare  din cadrul Axei prioritare 1 cu fonduri structurale încheiate între Primăria 
Municipiului Focşani şi A.D.R Brăila pentru realizarea următoarelor obiective de 
investiţii: 
 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona de acţiune sud-est a 

municipiului Focşani - valoare eligibilă proiect 41.965,0 mii lei ; executat în anul 
2013 din cadrul acestui obiectiv din bugetul local 5.292,37mii lei. Investitia 
cuprinde reabilitare infrastructură stradală în trei cartiere ale municipiului :Cartier 
Sud ;Cartier Mandresti şi Cartier Laminor. 

 Modernizare şi reabilitare spaţii verzi în zona de sud-est a municipiului Focşani  

 
 valoare eligibilă proiect 12.620,0 mii lei  suma din care alocarea pentru anul 2013 

din bugetul local a fost de  2.632,14 mii lei. Investitia se deruleaza în paralel cu 
proiectul anterior pe aceleasi amplasamente. 

 Instalare supraveghere camere video; Investiţia se derulează în paralel cu 
proiectele anterior menţionate pe aceleasi amplasamente. 

         
 Amenajări 

 
        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 întocmit documetaţiile tehnice 
urmând ca lucrările sa fie executate în anul 2014 - suma alocată 195,00 mii lei. 
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În anul 2013 s-a realizat “Contorizarea  consumului de energie termică la 
populatie, în municipiul Focşani Etapa III – P.T.16” – suma alocată – 270,00 mii lei. 

S-au aprobat indicatorii tehnico economici pentru Contorizarea scari de bloc din 
municipiul Focşani, Bl.3/sc1, Bl5/sc2, str. Mare a Unirii, Bl.4/sc4 str. Pictor Grigorescu, 
Bl.2 şi Bl.4 str. Războieni – suma alocată 50,00 mii lei; 
     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  contribuţia pentru lucrările executate de către SC VEGA 93 SRL 
Galaţi, SC HIDROCONSTRUCŢIA SA Bucureşti. 
     Primăria Municipiului Focşani deruleaza 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 2013, fonduri în sumă de 19.575,0 mii lei. 

Primăria Municipiul Focşani a susţinut în anul 2013 lucrările de reparaţii, 
consolidari pentru unităţile de cult bisericesc prin alocarea următoarelor sume: 500,0 mii 
lei pentru Parohia Sf. Cuv. Parascheva Catedrala centrală pentru finalizarea structurii 
metalice; 115,0 mii lei pentru Parohia Domneasca Sf.Trei Ierarhi (lucrări pictura ); 
Parohia Ovidenia Tăbăcari reparaţii acoperiş Parohia SF. Nicolau Nou pentru lucrări de 
tâmplărie; Parohia Jelaboi pentru refacere casa parohială, Parohia Sf. Gheorghe Sud 
pentru executare mobilier bisericesc; Parohia Ştefan Cel Mare şi Sfant pentru lucrări de 
pictură; Parohia Sf.Nicolae Tăbăcari pentru lucrări de refacere acoperiş. 
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 Având în vedere locuinţele aflate în administrarea instituţiei noastre pentru 
intreţinerea acestora au fost alocate fonduri în cuantum de 100,0 mii lei pentru reparaţii 
terase locuinţe. 

În cadrul Serviciului au fost emise în cursul anului 2013un număr de 87 avize de 
sapatura pentru persoane fizice,juridice, 103 Autorizatii de construire şi 103 Certificate 
de urbanism. 

Deasemenea au fost alocate fonduri unităţilor subordonate respectiv: Directia de 
Dezvoltare Servicii Publice pentru promovarea lucrărilor de investiţii; Teatrului Municipal 
Maior Gh.Pastia pentru care s-a alocat suma de 500,0 mii lei la capitolul reparaţii  

În anul 2014,  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. 
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          Serviciul Comunicare 
          

Serviciul Comunicare are ȋn structura organizatorică 3 compartimente şi anume: 
- Compartiment  Relaţii cu publicul, informare publică  
- Compartiment Relaţii cu presa, relaţii externe  
- Compartiment Informatică, imagine  

 
Consideraţii generale: 
Activităţile desfăşurate ȋn anul 2013 au fost conforme cu responsabilităţile 

serviciului şi cu atribuţiile de serviciu ale personalului. Condiţiile obiective date de 
reducerea personalului prin transfer la alt departament sau datorate concediilor de 
creştere copil şi unor frecvente concedii medicale, au impus redistribuirea sarcinilor şi 
preluarea atribuţiilor rămase neacoperite. Totodată s-a avut ȋn vedere asigurarea 
drepturilor personale, prevăzute prin legislaţia muncii – program de muncă normat şi 
concedii de odihnă, fără a perturba activitatea curentă.  
 

 
  

Această situaţie – personal de specialitate redus şi atribuţii sporite – au impus o 
prioritizare atentă a activităţilor, accentul fiind pus pe asigurarea tuturor condiţiilor pentru 
o funcţionare curentă fără probleme, mai ales din punct de vedere informatic, având ȋn 
vedere impactul major faţă de toate serviciile primăriei, pe care această activitate o are. 
Ca revers, am fost puşi ȋn situaţia de a renunţa, pentru moment, la dezvoltarea unor 
proiecte majore, care ar fi solicitat resurse financiare şi umane ce nu erau disponibile. 
Cu toate acestea, au fost derulate câteva proiecte şi ȋn acest domeniu iar rezultatele 
sunt foarte bune şi permit dezvoltarea lor ȋn perioada următoare, ȋn limita fondurilor 
disponibile. 
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Detaliere activităţi: 
 

 Compartimentul Relaţii cu publicul, informare publică - a derulat următoarele 
activităţi curente:   
- a asigurat derularea procedurii de soluţionare a petiţiilor, conform normelor legale -  au 
fost primite şi soluţionate legal un număr de 471 petiţii; 
 

 
 
- a organizat şi a participat la programul de audienţe al conducerii – au fost acordate un 
număr de 234 audienţe; 
- a gestionat sesizările primite prin “Telefonul cetăţeanului” – au fost primite 10 solicitări;  
- a gestionat petiţiile primite prin e-mail sau pe site-ul propriu al primăriei; 
- a asigurat aplicarea prevederilor Legii 544/2001 – a accesului la informaţiile cu 
caracter public prin informare publică din oficiu – sunt respectate toate obligaţiile legale 
şi sunt publicate toate informaţiile publice din oficiu, actualizate;  
- a asigurat aplicarea prevederilor Legii 544/2001 – a accesului la informaţiile cu 
caracter public la cerere – au fost soluţionate un număr de 35 de cereri;  
- a asigurat informarea publică directă, furnizând informaţii de interes public, legate de 
activitatea Primariei şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local, a 
asigurat activitatea de primire şi înregistrare a cererilor de audienţă, a petiţiilor şi 
sesizărilor - ȋn Centrul de Comunicare;  
- a asigurat secretariatul pentru cei doi viceprimari – cu toate atribuţiile specifice; 
- a asigurat redactarea proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu local. 
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 Nu au existat sincope ȋn activitate sau deficienţe, atribuţiile salariatului lipsă au 
fost preluate şi redistribuite, la fel ȋn situaţii de concedii de odihnă. Totodată nu au fost 
ȋnregistrate niciun fel de reclamaţii din partea cetăţenilor la adresa funcţionării acestui 
compartiment. 
 
 Compartimentul Relaţii cu presa, relaţii externe - a derulat următoarele activităţi 
curente: 
- a urmărit reflectarea imaginii instituţiei, atât la nivelul comunităţii cât şi în plan naţional 
şi internaţional – a fost realizată, zilnic, revista presei; 
- s-a realizat colectarea, selecţia şi redactarea informaţiilor pentru Raportul primarului, 
pentru anul 2012, precum şi pentru alte documente cu caracter public (sinteze, rapoarte, 
studii);  
- s-a realizat gestiunea relaţiilor cu mass-media, utilizând mijloacele specifice – 
conferinţe de presă, comunicate, răspunsuri directe, interviuri;  
- a fost asigurată transmisia şi publicarea de anunţuri de informare, conform cerinţelor 
legale şi solicităilor serviciilor de specialitate;  
- a planificat şi gestionat campaniile de informare publică – aferente proiectelor cu 
finanţare europeană sau specifice administraţiei locale; 
- a derulat activităţi specifice de sondaje de opinie - pentru elaborarea participativă a 
bugetului, a participat la organizarea de dezbateri publice; 
- a realizat relaţiile externe ale instituţiei, cu organisme şi instituţii similare din străinătate 
– au fost semnate declaraţii comune, derulată corespondenţă diversă;  
- au fost organizate primiri de delegaţii oficiale străine, din Orhei - Republica Moldova, 
Pisek – Republica Cehă, Messolonghi - Grecia; 
- a fost sprijinită activitatea Consiliului local al Tinerilor pentru toate proiectele derulate; 
- a fost realizată activitatea de redactare, tipărire şi distribuire a Revistei Focşanii; 
- au fost organizate şi susţinute deplasările oficialilor primăriei ȋn alte ţări – Franţa, 
Grecia, Slovenia.  
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 Toate aceste activităţi curente au fost realizate prin personalul de la celelalte 
compartimente, deoarece funcţionarul ce ocupă acest post este ȋn concediu de creştere 
copil. 
 In afară de acestea, ca proiect individual mai menţionăm organizarea „Zilelor 
Municipiului Focşani” şi a „Festivalului Internaţional de Folclor – Plaiurile Mioriţei”, 
precum şi organizarea şi participarea la deplasarea efectuată ȋn Franţa, la Saint Amand 
les Eaux, cu ocazia „Săptămânii Fraternităţii”. 
 

 
 
 Compartimentul Informatică, imagine - a derulat următoarele activităţi curente: 
- a administrat şi a gestionat resursele implicate în realizarea obiectivelor informatice 
(hardware, software şi comunicaţii). In acest sens au fost realizate toate verificările, 
intervenţiile şi reparaţiile necesare pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a 
sistemului informatic al instituţiei. Nu au existat sincope sau ȋntreruperi accidentale ȋn 
funcţionare;  
- au fost stabilite măsuri suplimentare de securizare a datelor şi s-a asigurat accesul la 
informaţie pe grade şi paliere de competenţă, ȋn funcţie de cerinţele primite de la 
serviciile de specialitate;  
- s-a asigurat integrarea în condiţii de securitate a reţelei instituţiei în sistemul informatic 
naţional – pentru Sistemul de plată on-line a taxelor şi impozitelor - coordonare 
implementare ȋnscrierea Municipiului Focşani ȋn SNEP (Serviciul National Electronic de 
Plată a impozitelor şi taxelor) inclusiv coordonare realizare conexiuni securizate; 
- a asigurat realizarea tehnică a documentelor şi actelor publice, legitimaţii, afişe, orice 
materiale care implică instituţia, în scopul asigurării promovării unei imagini unice; 
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- a asigurat logistica şi implementarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor reprezentative pentru instituţie, consfătuiri, simpozioane, întâlniri, seminarii, 
delegaţii, manifestari diverse; 
- a actualizat şi a întreţinut pagina web proprie; 
- administrare/gestionare resurse servere şi reţea (administrare servere fizice, utilizatori, 
etc); 
- administrare aplicaţii: management de documente, gestiune economico financiara, 
GIS; 
 

 
 
- administrare reţea metropolitană şi suport pentru utilizatorii de aplicaţie economică din 
subordinea Consiliului Local; 
- a fost gestionată aplicaţia pentru acordarea ajutoarelor de căldură. 
 
 Pentru funcţionarea curentă a sistemului informatic au fost derulate şi câteva 
proiecte specifice şi anume: 

- Eficientizarea climatizării din camera serverelor – prin modificarea sistemului şi 
asigurarea unor performanţe superioare; 

- Instalarea unui modul de monitorizare şi alertare prin e-mail/SMS pentru condiţiile 
ambientale din camera serverelor ; 

Din lipsă de fonduri nu s-a realizat ȋnlocuirea şi suplimentarea serverelor pentru 
acoperirea cerinţelor crescute ale programelor şi aplicaţiilor şi pentru eficientizarea 
back-up-urilor, fiind propuse pentru 2014. 
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 Ca proiecte de dezvoltare s-au realizat următoarele: 
 

1. Realizarea unui site nou al instituţiei – Site-ul a fost realiza printr-un contract 
extern şi finalizat la ȋnceputul anului ca şi structură. Ulterior au fost ȋncărcate 
informaţiile şi datele necesare, actualizate, au fost făcute conexiunile la aplicaţiile 
specifice şi a fost lansat ȋn luna iulie 2013. Site-ul actual este modern, eficient şi 
conform cu toate cerinţele, atât tehnice cât şi legale. Totodată a fost realizată 
integrarea de date din modulul de urbanism din circuitul documentelor cu modulul 
de urbanism din site-ul web, pentru publicarea automată a certificatelor de 
urbanism şi a autorizaţiilor de construire, respectiv demolare. 

 

 
 

2. Realizarea unui sistem de monitorizare video – interior şi exterior – a spaţiilor 
publice aferente instituţiei. Sistemul a fost realizat de o firmă specializată, avizat 
de către Poliţia Municipiului şi asigură conformarea la prevederile legale. 
Monitorizarea sa se face pe echipamente specifice, aflate ȋn camera serverelor şi 
sub supravegherea personalului de specialitate. Inregistrările sunt păstrate 30 de 
zile şi au fost deja solicitate de Poliţie de câteva ori, dovedindu-şi utilitatea. 
 

3. Realizarea unui sistem de ȋnregistrare şi transmisie a şedintelor de consiliu local 
şi a altor manifestări publice desfăşurate ȋn sala de şedinţe a consiliului local. 
Proiectul a fost desfăşurat ȋn paralel cu realizarea noului site, constituind practic o 
dezvoltare a acestuia. Este funcţional şi este deja accesat de foarte mulţi 
utilizatori, devenind un instrument de informare dar şi de imagine, eficient. 
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4. Realizarea unui POP (punct de prezenţă) ȋn clădirea Primăriei Focşani şi 
coordonarea tehnică a conectării municipiului Focşani la sistemul naţional de 
evidenţă auto – pentru Serviciul Impozite şi Taxe locale. 
 

5. Introducerea de date ȋn Registrul Agricol - ȋn format electronic – proiect solicitat 
de Biroul agricultură, cadastru – este ȋn derulare. Se asigură suportul tehnic şi 
instruirea utilizatorilor, precum şi participarea cu doi operatori date. 

 

 
 

Au mai fost propuse dezvoltări ale aplicaţiilor, solicitate de Serviciul Urbanism, 
Serviciul Investiţii şi de Compartimentul Achiziţii dar au fost deocamdată amânate, până 
la identificarea fondurilor necesare. 
 

In afară de activităţile specifice au mai fost realizate activităţi dispuse prin dispoziţii 
ale primarului: 
- gestiunea achiziţiilor produselor şi serviciilor din domeniul informatic, promovarea 
imaginii şi comunicare, conform procedurii de lucru şi dispoziţiei domnului primar. Astfel 
au fost ȋnregistrate, verificate, avizate şi acordat „bun de plată” pentru facturile 
corespunzătoare, au fost facilitate ȋncheierea de contracte, s-a urmărit realizarea şi s-a 
efectuat recepţia produselor sau serviciilor; 
- participarea unui salariat al serviciului ȋn echipa de proiect PIDU - componenta Sistem 
de monitorizare pentru siguranţa cetăţenilor; 
- participarea ȋn comisia pentru analiza şi verificarea cererilor pentru ajutor de ȋncălzire ; 
- participarea ȋn comisii de achiziţie - licitaţii. 
 
 In condiţiile personalului redus şi a fondurilor insuficiente, activitatea serviciului s-
a desfăşurat corespunzător, asigurând cu prioritate funcţionarea curentă, ȋn condiţii 
bune şi realizând şi câteva proiecte de dezvoltare, ȋn măsura posibilităţilor şi a 
resurselor. În privinţa unor mici deficienţe de funcţionare ce au fost constatate, s-au luat 
imediat măsuri de ȋntărire a controlului şi s-au introdus proceduri de lucru suplimentare, 
pentru a elimina posibilele sincope viitoare. 
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COMPARTIMENTUL DE PROTECŢIE CIVILĂ - cu un număr de 3 posturi, ocupate 
toate, este subordonat Primarului Municipiului Focşani.  

Se ocupă cu : 
 activităţile privind studierea caracteristicilor localităţii, instituţiilor şi alte obiective 

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

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

 realizarea măsurilor de protecţie civilă privind: înştiinţarea şi alarmarea, 
organizarea şi executarea cercetării şi observării, pregătirea şi funcţionarea 
punctului de comandă, organizarea şi menţinerea legăturilor de transmisiuni, 
măsuri de protecţie prin adăpostire şi protecţie antichimică, pregătirea intervenţiei 
oportune a formaţiilor de protecţie civilă, organizarea şi menţinerea cooperării 
conform planurilor. 

 

 
 

În cursul anului 2013 Compartimentul de protecţie civilă a efectuat următoarele 
activităţi de apărare împotriva incendiilor: 

 116 controale la obiectivele de învăţământ şi la obiectivele subordonate 
Consiliului Local ; 

 64 controale cu ocazia unor manifestaţii ce au avut loc pe raza municipiului 
Focşani ; 

 82 controale desfăşurate în colaborare cu organele de control din cadrul ISUJ-
Vrancea la agenţi economici din municipiu; 
 48 de acţiuni desfăşurate în colaborare cu ISUJ-Vrancea dintre care 

soluţionarea unui număr de 16 reclamaţii ale cetăţenilor. 
 Au fost instruiţi şi testaţi salariaţii primăriei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

consemnându-se în fişa personală. 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	95	

 A fost asigurată buna funcţionare a reţelei de hidranţi stradali de incendiu prin 
întreţinerea acestora cu forţe proprii, din numărul total de 237 fiind în stare de 
funcţionare un număr de 235. 

 Au fost efectuate activităţi de prevenire a incendiilor prin distribuirea de pliante 
în cadrul agenţilor economici. 

Pe perioada de primăvară au fost distribuite materiale privind instrucţiuni de 
apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti. 

A participat la 36 de acţiuni operative de stingere a incendiilor ale ISUJ-Vrancea. 
Au fost întocmite şi reactualizate documentele necesare şi a participat la 

şedintele de specialitate organizate de ISUJ-Vrancea. 
Împreună cu S.V.S.U. a distribuit cetăţenilor municipiului Focşani prin punctele de 

informare preventivă a situaţiilor de urgenţă, pliante cu reguli de pregătire antiseismică, 
protecţie, comportare a populaţiei în caz de cutremur precum şi reguli de apărare 
împotriva incendiilor. 
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COMPARTIMENTUL CONTRACTE, ACHIZIŢII, ENERGETIC  - cu un număr de 
4 posturi, din care ocupate 3, 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 Contracte, Achiziţii, Energetic, asigura organizarea şi 
desfăşurarea proceselor de achiziţie publica, inclusiv proceduri online şi offline cu etapa 
finală de licitaţie electronică, respectiv: întocmire Program anual – pentru proceduri de 
achiziţie şi pentru cumpărări directe, Note de fundamentare, Note justificative, 
Documentaţii de atribuire, Anunţuri/Invitaţii de participare, corespondenţa, redactare 
Procese verbale, Rapoarte, puncte de vedere, Contracte, Acte Adiţionale, Anunţuri de 
atribuire, Informări. 
 În cursul anului 2013: 
Au fost organizate proceduri de achiziţie corespunzatoare, respectiv:  

  1 procedura de licitaţie deschisă pe  5 loturi offline  desfaşurată cu etapa finală 
de licitaţie electronică; 

  13 proceduri de cerere de oferte din care 1 (una) procedură desfaşurate online 
pe 2 loturi şi 12 (doisprezece) proceduri offline din care trei proceduri cu etapa 
finală de licitaţie electronică, 

 1 procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
 

  Au fost atribuite şi încheiate un număr de 19 contracte cu o valoare totală de 
13.413.348,38 lei, exclusiv TVA defalcata  dupa cum urmeaza: 
 

Contracte de furnizare 
- 5 contracte având ca obiect furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a 

dotărilor de specialitate pentru obiectivul de investiţii Reabilitare, modernizare şi 
dotări Şcoala cu cls.I-VIII Ştefan cel Mare în valoare de 414.519,0  lei exclusiv 
TVA; 

- Furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor IT pentru 
obiectivul de investiţii Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala cu cls.I-VIII 
Ştefan cel Mare- contract încheiat pentru LOT I- valoare 300.000,0 lei exclusiv 
TVA Pentru Lotul II , (instalatie de supraveghere video ) contractul de furnizare 
va fi încheiat în anul 2014. 

 
   Contracte de prestari servicii 

- Servicii de consultanţă management proiect, aferente obiectivului: “Reabilitare, 
modernizare şi dotări Colegiul Naţional Unirea” în valoare de 78.999,0 lei 
exclusiv TVA. 

- Întreţinere şi suport tehnic a sistemului informatic unitar de gestiune a 
resurselor economico-financiare, materiale şi umane – în valoare de 
189.363,80 lei exclusiv TVA. 
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   - Servicii de asistenţa tehnică  pentru managementul proiectului „Sistem de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Municipiul Focşani”- 33.300,0 lei exclusiv TVA - Servicii de audit aferente 
proiectului: "Reabilitare, modernizare şi Colegiul Naţional Unirea- 6.400,0 lei 
exclusiv TVA. 

  
Contracte de lucrări 
- Reabilitare, modernizare şi dotări Colegiul Naţional Unirea" – valoare 

2.436.299.97  lei exclusiv TVA; 
 

 
 

- Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a energiei termice din 
municipiul Focşani,  reţele aferente punctului termic nr. 30 din zona Centru Gară 
Lot II.,  valoare de 2.005.000,0 lei; 

- Sistematizare intersecţie b-dul Unirii cu strada 1 decembrie 1918 municipiul 
Focşani valoare de 873,044.39 lei, exclusiv TVA 

- Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reţea canalizare şi 
evacuare a apelor meteorice în Cartierul Laminor Lot I”, valoare de 793.756.1 lei 
exclusiv TVA 

- Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reţea canalizare şi 
evacuare a apelor meteorice în Cartierul Mandresti Lot II”, valoare de 
1.394.141.82 lei  exclusiv TVA 

- Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul „Refacere infrastructura strada 
Brăilei din municipiul Focşani”, valoare de 3.233.274 lei exclusiv TVA 
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- Contorizarea consumului de energie termică la populatie în municipiul Focşani – 
P.T.16”, valoare de 212.658,22 lei exclusiv TVA 

- Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de distributie a energiei termice din 
Municipiul Focşani – reţele aferente punctului termic nr. 10, din zona Centru – 
Gară – Lot II, valoare de 647.731,81 lei exclusiv TVA 

- Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de distributie a energiei termice din 
Municipiul Focşani – reţele aferente punctului termic nr. 18, din zona Centru – 
Gară – Lot II-val. 794.860,07 lei exclusiv TVA 

Tipul 
contractului Tip procedură 

Nr. 
Contracte

Valoare contracte  
Lei (fără TVA) 

furnizare       
offline Licitaţie deschisă 5 414519
online Cerere de ofertă 1 300000
total lucrări     714519
offline Cerere de ofertă 9 12.390.766,38
servicii       

offline 
Negociere fără publicare 
anunţ de participare 1 189364

offline Cerere de ofertă 3 118699
total     308063
        
TOTAL 
CONTRACTE   19 13.413.348,38

 Au fost anulate un număr de 5 proceduri din motive de neprezentare a ofertanţilor 
la procedura /contestaţii la documentaţia de atribuire. 
 Au fost aplicate norme procedurale interne, conform Anexei 2B din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea atribuirii contractului de 
prestari: „Servicii de formare profesionala”. 
 Au fost completate şi transmise spre avizare Referate de necesitate şi 
oportunitate, necesare demarării achiziţiilor directe de produse şi  servicii a căror 
valoare, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an, nu depaşeste echivalentul în lei a 
sumei de  30.000 euro; 
 Valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate prin cumparare directa este de 
942.064,45 lei exclusiv TVA, din care achiziţii directe atribuite prin SEAP – Catalog 
electronic în valoare de 709.746,06 lei, exclusiv TVA 
 Au fost completate şi transmise spre avizare Referate de necesitate şi 
oportunitate, necesare demararii achiziţiilor directe lucrări a caror valoare, fără TVA, 
cumulată pe parcursul unui an, nu depaşeste echivalentul în lei a sumei de  100.000 
euro. 
 Valoarea lucrărilor achiziţionate prin cumparare directa este de 204.545,53 lei  
exclusiv TVA din care achiziţii directe atribuite prin SEAP – Catalog electronic în valoare 
de 120.277,0 lei  exclusiv TVA  
           Au fost încheiate un număr de 35 contracte pentru achiziţii directe servicii, 
produse şi lucrări în valoare de 738.852,52 lei  exclusiv TVA. 
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Din numărul total al contractelor atribuite urmare a aplicării procedurilor de 
achiziţie (11 contracte) în valoare totală de 6.297.226,16 lei exclusiv TVA, un număr de 
8 contracte au beneficiat de finanţare externă în valoare de 3.229.817,97 lei exclusiv 
TVA iar 3 (trei) contracte au fost finanţate din bugetul local. 
 Proceduri finanţate prin Programul Operational Regional 2007-2013 AXA 
PRIORITARA 3 - „Imbunatirea infrastructurii sociale” DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.4 
- „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesionala continua”: 

 Licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, 
instalare şi punere în funcţiune a dotărilor de specialitate pentru obiectivul de 
investiţii Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala cu cls. I-VIII „Ştefan cel Mare”; 

 Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizarea, 
instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor IT pentru obiectivul de 
investiţii Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala cu cls.I-VIII „Ştefan cel Mare”; 

 Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de execuţie aferent 
proiectului: „Reabilitare, modernizare şi dotări Colegiul Naţional Unirea Focşani”; 

 Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de execuţie aferent 
proiectului Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga Focşani. 

 Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de prestari  Servicii 
de consultanţă management proiect, aferente obiectivului: “Reabilitare, 
modernizare şi dotări Colegiul Naţional Unirea” . 

 Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de prestări  Servicii 
de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului „Sistem de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Focşani”; 
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 Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de prestări  Servicii 
de audit aferente proiectului: "Reabilitare, modernizare şi Colegiul Naţional 
Unirea 

 Reprezentanţii Directiei Generale a Finanţelor publice – Compartiment de 
verificare a achiziţiilor publice, în calitate de observatori, au verificat etapele proceselor 
de achiziţie publica ale procedurilor de achiziţie, după cum urmează: 

-  Licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de: furnizarea, 
instalarea şi punerea în funcţiune a dotărilor de specialitate pentru obiectivul de investiţii 
Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala cu cls.I-VIII Ştefan cel Mare; 

 

 
 

- Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de execuţie aferent 
proiectului: „Reabilitare, modernizare şi dotări Colegiul Naţional Unirea Focşani”; 

- Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de prestari  Servicii 
de consultanţă management proiect, aferente obiectivului: “Reabilitare, modernizare şi 
dotări Colegiul Naţional Unirea” 

- Cerere de ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului de execuţie aferent 
proiectului Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga Focşani, cu 
atribuire contract în anul 2014. 

Procesele verbale ale şedinţelor de evaluare, inclusiv Rapoartele procedurilor 
verificate au fost semnate „fără observaţii”. 

Au fost  transmise Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor puncte de 
vedere şi Documentaţii – dosarele achiziţiilor - în vederea soluţionarii contestaţiilor 
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împotriva Documentaţiilor de atribuire si/sau Deciziilor autoritatii  (cele mai multe 
contestaţii au fost soluţionate de către CNSC în sensul respingerii lor ca nefondate)  

Reprezentanţi ai Compartimentului fac parte, în calitate de „Coordonator 
Achiziţii”, din echipele de proiect constituite prin Dispoziţiile Dlui Primar în vederea 
implementării următoarelor proiecte: „Reabilitarea sistemului de  termoficare urbană la 
nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 
legislaţia de mediu şi creşterii eficientei energetice”, „Reabilitare şi modernizare spaţii 
publice urbane în zona de acţiune Sud-Est”, „Modernizare şi extindere spaţii verzi în 
zona de acţiune Sud - Est a municipiului Focşani”, „Reabilitare, modernizare şi dotări 
Şcoala Ştefan cel Mare Focşani”,  „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalitatii în municipiul Focşani ”, „Reabilitare, modernizare şi dotări 
Colegiul Naţional Unirea Focşani” şi “Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 1 
Nicolae Iorga Focşani”.  
 

 
 

Reprezentanţi ai Compartimentului fac parte din comisiile constituite prin 
Dispoziţiile Dlui Primar privind: comisia de recepţie a obiectivelor de investiţii şi  
preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere în vederea întocmirii 
Dispoziţiilor de acordare/neacordare/modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 
gaze, precum şi elaborarea situaţiilor centralizatoare privind beneficiarii (aprox. 1.100 
persoane) şi cuantumul ajutoarelor.  
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COMPARTIMENTUL PROIECTE cu un număr de 5 posturi, ocupate  toate, este 
în subordinea d-lui viceprimar Necula Ionel Gabriel.  

Se ocupă cu : 
 identificarea de surse potenţiale de finanţare – fonduri europene ; 
 iniţierea şi implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri 

internaţionale. 
 

 
 
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 resurselor financiare aferente 
programelor/proiectelor coordonate; face raportări periodice către ADRSE şi Autorităţile 
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. 
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f) propune/prezintă articole în presă, media, referitor la fonduri externe, stadiul 
implementării proiectelor în derulare la nivelul administraţiei publice locale. 
g) Participare - Seminarii, conferinţe. 
h) Alte activităţi. 
 
Rezultate activităţi 2013 
 
Liniile de finanţare deschise pe fonduri structurale, au prilejuit Primăriei 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 însoţit aceste cereri 
precum şi datele şi informaţiile de bază au fost obţinute în colaborare cu serviciile şi 
birourile de specialitate ale  instituţiei noastre. Astfel proiectele prezentate mai jos sunt 
în diferite stadii: de evaluare,  implementare şi monitorizare: 
 
Proiecte finalizate: 
 
  ♦ Primul proiect – pe fonduri structurale depus de către Primăria municipiului Focşani - 
“Cămin pentru persoane vărstnice Focşani “- a fost finalizat cu succes (nov-2010). 
Ultimile rambursări au fost efectuate în martie 2011. Timp de cinci ani dupa  finalizare 
proiect, se întocmesc Rapoarte Ex post urmate de vizită în teren a  auditorilor sau după 
caz a altor instituţii cu rol de control. 
Proiectul este folosit ca ,,bune practici” la toate întâlnirile la care se discută despre 
proiecte finalizate cu succes. 
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Proiecte aflate în  etapa de implementare 
 

♦ Proiectul: “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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       ♦ Proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala  Ştefan cel Mare” –
POR axa3,măsura 3.4.  
        Valoarea totală a proiectului este de 17.438.160,43 lei. Conform Contractului de 
finanţare nr.2472 / 31.10.2011, durata implementarii proiectului este 27 luni 
(01.11.2011-28.02.2014). 
 

 
 
         ♦ Proiectul,,Reabilitare, modernizare şi dotări-Colegiul Naţional Unirea”-POR 
axa 3,măsura 3.4. 
           Valoarea totală a proiectului este de 6.213.344,76 lei. Conform                
Contractului de finanţare nr.3183/06.06.2012,durata implementarii proiectului este de 21 
luni (07.06.2012-06.03.2014).      
        ♦ „Reabilitare, modernizare şi dotări- Şcoala nr 1-Nicolae Iorga”- POR axa 3, 
măsura  3.4.  
        Valoarea totală a proiectului este de 3.646.344,95 lei.Conform Contractului de 
finanţare nr.3735/07.06.2013, durata implementarii proiectului este de 15 luni 
(08.06.2013-07.09.2014). 
        ♦ Planul integrat de dezvoltare urbană pentru zona de intervenţie sud est a 
Municipiului Focşani (PIDU),POR axa 1, prezintă avantajul ca se pot rezolva simultan 
o serie de probleme (străzi,spaţii verzi,sistem de supraveghere) între care există relaţii 
de interdependenţă , generând un impact pozitiv asupra dezvoltării ulterioare a zonei 
dar şi a oraşului. 
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    Aceste probleme sunt propuse spre rezolvare în obiectivele următoarelor proiecte  
care se află în faza de implementare : 

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 implementarii proiectului este 33 luni 
(08.12.2011-07.09.2014). 

 
 

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 implementarii proiectului este 35 luni  
(08.12.2011-07.11.2014). 
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3. “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii”. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.496.321,87 lei . Conform Contractului de 
finanţare nr.2611 / 07.12.2011, durata implementarii proiectului este 30 luni ( 
08.12.2011-07.06.2014) . 
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Proiecte  aflate în etapa de contractare  
 

♦ „Reabilitare , modernizare şi dotări- Şcoala nr.8 Alexandru Vlahuţă”-POR,axa 
3,măsura 3.4. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.313.865,75 lei,iar durata implementarii 
este de 15 luni. 
 

 
 

♦  „Reabilitare , modernizare şi dotări- Şcoala nr 3”-POR,axa 3,măsura 3.4. 
Valoarea totală a proiectului este de 4.031.858,00 lei,iar durata implementarii 

este de 15 luni.  
 
   Proiecte aflate în etapa de evaluare 

 
♦ ,,Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a unor  blocuri de locuinţe din 

Municipiul Focşani”; -POR,axa 1,măsura 1.2.  
Valoarea totală a proiectului este de 18.481.139,56 lei, iar durata implementarii  

este de  12 luni 
♦ ,,Sală de mese la Cantina de ajutor social Focşani”. 

          Valoarea totală a proiectului este de 2.438.387  lei, iar durata implementarii este 
de 12 luni. 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	113	

    OBIECTIVE 2014: 
 
  ♦  Continuarea  implementarii 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 documentaţiei privind accesarea şi aprobarea  fondurilor pe linia  de 
finanţare POR, axa 1, domeniul de intervenţie 1.2.  

„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a unor blocuri de locuinţe din 
Municipiul Focşani”; 
         ♦ Elaborarea documentaţiei privind aplicarea Hotărîrii Guvernului nr.973/2012 
pentru finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale  pentru centrele de zi şi rezidenţiale  
şi a Ordinului nr.2765/2012 privind aprobarea Metodologiei   de înregistrare şi evaluare 
a solicitărilor 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, programului 
european ,,Europa creativa“ 2014-2020, subprogramul Cultura, de către Comisia 
Europeană, care acordă  finanţări nerambursabile pentru  patru proiecte: 
 -,, Proiecte de cooperare europeană”, data limită pentru depunerea aplicaţiilor fiind 5 
martie 2014; 
-,, Proiecte de traduceri literare”, data limită pentru depunerea aplicaţiilor fiind 12 martie 
2014; 
- ,,Platforme europene”,data limită pentru depunerea aplicaţiilor fiind 19 martie 2014; 
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-,, Reţele europene”, data limită pentru depunerea aplicaţiilor fiind 19 martie 2014. 
 

Lista proiectelor –obiectivelor propuse a se realiza în perioada 2014-2020 
 - „Construcţia unui punct nodal transport călători – Focşani”; 
 - „Finalizare construcţie Cămin persoane vârstnice Focşani (corpurile 6,7,8)”; 
 - „PIDU - Plan Integrat pentru Dezvoltare Urbană Focşani - zona acţiune centru –  

gară - obor”; 
 - „Campus şcolar”; 
 - „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala  nr 10”; 
 - „Case pentru romi”; 
 - „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala  nr 7”; 
 - „Reabilitarea Stadionului Tineretului”; 
 - „Cămin de zi pentru copii proveniţi din familii sărace”; 
 - „Reabilitare, modernizare şi dotări Lic. Pedagogic”; 
 - „Modernizare şi eficientizare servicii adm. publ .locală”; 
 - „Servicii sociale diverse”; 
 - „Eficientizare energétică”; 
 - „Parteneriat UAT IMM – politici de mediu”. 

 

 
 
    Toate aceste proiecte se înscriu în politicile de dezvoltare ale oraşului şi vor fi 
cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focşani pentru perioada  2014-2020.      
Elaborarea şi depunerea de noi proiecte se va realiza în funcţie de liniile de finanţare ce 
se vor deschide în decursul anului 2014.  
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 COMPARTIMENTUL AUDIT  
 

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

Activitatea de audit public din cadrul Consiliului Local al Municipiului Focşani s-a 
desfăşurat  în anul 2013, de către Compartimentul de audit  intern din cadrul Primăriei 
Municipiului Focşani.  

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

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat conform Planului strategic pentru 
perioada 2013-2015 şi a Planului anual de audit public intern pentru 2013, care a fost 
elaborat conform cadrului legal în vigoare.   

În anul 2013, echipa de audit a efectuat un număr de 17 misiuni de audit, din care 
16 planificate şi o misiune ad-hoc solicitată de ordonatorul principal de credite la o 
instituţie publică de interes local. 

Cele 17  misiuni de audit s-au efectuat după cum urmează: 
 6 misiuni de audit la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat: Colegiul Naţional 

„Al. I. Cuza”, Şcoala gimnazială „Duiliu Zamfirescu”, Şcoala gimnazială Nr.3, 
Liceul tehnologic „G.G. Longinescu, Colegiul tehnic „Ion Mincu”, Grădiniţa cu 
program prelungit Nr. 13; 

 2 misiuni de audit la structuri din cadrul Primăriei municipiului Focşani: Direcţia 
resurse umane - compartiment resurse umane, organizare, Serviciul investiţii; 

 9 misiuni de audit la instituţii publice de interes local: Cantina de Ajutor Social, 
Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, Clubul Sportiv Municipal , Ateneul Popular 
„Mr. Gh. Pastia”, Teatrul Municipal Focşani , Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, 
Corul Municipal Pastorala, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice.   

 Misiunile au fost cuprinse în plan în baza analizei riscurilor (cele cu risc mare şi 
mediu), iar domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit intern au fost: misiuni de 
audit privind procesul bugetar, misiuni de audit privind resursele umane, misiuni de audit 
referitoare la funcţiile specifice entităţii. După tipul misiunii de audit s-au realizat  misiuni 
de conformitate, iar după natura lor s-au realizat  misiuni de asigurare. 

În urma recomandărilor formulate de echipa de audit, managementul entităţilor 
auditate de la Primăria Municipiului Focşani şi de la unităţile subordonate  a luat măsuri 
care au contribuit la îmbunătăţirea controlului intern, a organizării şi conducerii  
contabilităţii şi a activităţii financiare, organizarea şi efectuarea controlului financiar 
preventiv propriu, protejarea activelor precum şi îmbunătăţirea sistemului de salarizare.  
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    SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este o structură specializată cu o 
dotare specifică care este constituit în subordinea Consiliului Local al municipiului 
Focşani, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a 
situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a 
activităţilor de prevenire împotriva inundaţiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte 
atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de 
îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea 
consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi efectuează acţiune de ajutor şi salvare a oamenilor 
şi bunurilor materiale în caz de dezastru în cooperare cu celelalte structuri abilitate 
pentru asemenea situaţii. 
 

 
 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Focşani asigura 
interventia în sectorul de baza, precum şi în localităţile cu care are încheiat contract  de 
interventie, ca urmare a situaţiilor de urgenţă create sau desfăşoară acţiuni pentru 
aplicarea hotararilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul 
municipiului Focşani, privind limitarea urmarilor dezastrelor, asigurarea logistica a 
populatiei din zonele afectate, sprijinirea fortelor de interventie profesioniste pe timpul 
interventiei acestora. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Focşani are 
următoarele atribuţii principale: 
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- desfăşoară activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoasterea şi 
respectarea regulilor şi măsurilor de aparare impotriva incendiilor şi a situaţiilor de 
urgenţă; 

- executa acţiuni de interventie pentru salvare şi deblocare, evacuare sau alte măsuri 
de protectie a persoanelor şi a bunurilor, dispuse prin hotararile Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă; 

- desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlaturare a urmarilor situaţiilor de urgenţă, la 
toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii 
profesioniste; 

- pune în aplicare măsurile dispuse de presedintele Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă pentru asigurarea condiţiilor minime de supravietuire a populatiei; 

- colaboreaza cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor 
de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea 
unor interventii operative şi eficiente. 

 

 
 

  Structura organizatorică a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se face 
luând în considerare următoarele tipuri de riscuri cu care  se poate confrunta 
municipiul Focşani: 
a) riscuri naturale 

1. cutremure;  
2. inundatii; 
3. fenomene meteo periculoase. 
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b) riscuri tehnologice 
1. accidente chimice; 
2. incendii în masa; 
3. accidente grave pe cai de transport; 
4. eşecul utilităţilor publice.   

c) riscuri biologice 
1. epidemii; 
2. epizootii. 

 
 În anul 2013 activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a 
desfăşurat în condiţii bune menţinându-se la un nivel coresponzător cerinţelor actuale 
cu respectarea Ordinului Prefectului judetului Vrancea privind aprobarea „Planului de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013”. 
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la toate exerciţiile ce au 
avut loc în instituţiile de pe raza municipiului, precum şi la localităti din judeţ.  
 Deasemeni am participat la instruirile din domeniul situaţiilor de urgenţă 
organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului 
Vrancea  şi Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului 
Focşani. 
 

 
 
 Au fost verificate cu regularitate subunităţile de serviciu de la operatorii economici  
şi alte instituţii de pe raza de competenţă precum şi documentele de organizare, dotare 
etc. 
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 Formaţiile de intervenţie ale Direcţiei de Dezvoltare şi Servicii Publice, 
subunităţile de serviciu din cadrul SC ENET SA, SC CUP SA, SC Transport Public Local  
sunt periodic instruite şi antrenate fiind folosite la exerciţiile ce le desfăşoara în cadrul 
instituţiei precum şi la exerciţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Sistemul de alarmare a populaţiei este verificat şi întretinut în mod corespunzător 
având în prezent montate şi patru sirene electronice dar este necesar de a mai fi 
montate astfel de sirene. 
 Au fost inventariate adăposturile, ocazie cu care se constată degradarea 
acestora din cauza menţinerii lor în stare de inundaţii sau de umiditate. 

Hidranţii de incendiu de pe raza municipiului sunt intreţinuţi corespunzător, sunt 
ridicaţi la nivelul solului cei uzaţi sunt inlocuiţi iar unde este necesar sunt montaţi hidranţi 
noi. 
 

 
 
 În urma avertizărilor meteo au fost luate măsuri printre care verificarea cursului 
canalului Sturza pentru a nu fi obturat precum şi gurile de canalizare şi şanturile din 
zonele predispuse la inundaţii. 

Datorită averselor de ploaie urmate de furtuni au avul loc căderi de copaci situaţii 
ce au fost rezolvate la timp. 
 În obiectivele subordonate primăriei şi cele de învăţământ, semestrial au fost 
executate controale asupra modului de respectare a normelor de apărare împotriva 
incendiilor venind în sprijinul acestora la întocmirea diverselor planuri precum şi 
îndrumarea privind instruirea salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.   
 În municipiul Focşani au avut loc incendii la apartamente, case şi vegetaţie care 
au fost lichidate la timp. 
 În cadrul primăriei se efectuează instructajul în domeniul situaţiilor de urgenţă 
conform legislaţiei în vigoare şi a Dispoziţiei Primarului. 
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la buna organizare a 
zileleor municipiului Focşani şi la festivalul internaţional Bachus 2013  precum şi la buna 
desfăşurare a focului de artificii – Revelion 2013. 

Punctul de comandă unde se desfăşoara activitatea este în stare bună de 
funcţionare fiind preocupaţi de dotarea în continuare cu cele necesare precum şi 
efectuarea diverselor reparaţii. 
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3.2 UNITĂŢI SUBORDONATE 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANI 
 
Direcţia 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 ; 
 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 funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; 
 dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea ; 
 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj ; 
 administrarea cimitirelor ; 
 exploatarea parcului propriu de mijloace de transport ; 
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 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 animalele fără stăpân şi protecţia mediului ; 
 activităţi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor care sunt 

oprite sau staţionate neregulamentar, chiar dacă nu blochează circulaţia rutieră ; 
 asigurarea pazei la obiectivele unităţii ; 
 alte activităţi la solicitarea Primarului Municipiului Focşani  
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Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani conform Statului de funcţii aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Focşani, în funcţie de volumul, complexitatea, 
importanţa şi specificul activităţii are în componenţa sa, următoarele structuri 
funcţionale : 

1. Serviciul financiar –contabil :  
a. Compartiment financiar –contabil,  
b. Compartiment achiziţii –programe –investiţii 
c. Compartiment administrativ- aprovizionare – desfacere . 

2. Birou personal –juridic-securitate şi sănătate în muncă şi PSI 
3. Birou control edilitar 
4. Serviciul spaţii verzi : 

a. Compartiment întretinere spaţii verzi – parcuri –grădini publice,  
b. Producerea materialului dendrofloricol (seră , pepinieră - Mândreşti)  
c. Birou administrare cimitire şi prestări funerare. 

 

 
 

5. Serviciul de gestionare a câinilor fară stăpân 
6. Birou întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	123	

7. Serviciul mecanizare – ridicări auto : 
a. Compartiment mecanizare  
b. Compartiment ridicări –auto. 

 

 
 

8. Birou întreţinere iluminat public, semaforizare şi circulaţie rutieră 
9. Birou reparaţii străzi şi marcaje rutiere 
10. Birou administrare parcări 
11. Serviciul pază –obiective 
12. 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 aprobata prin 
HCL nr 376/19.12.2013 figurează un număr total de 273 posturi , din care ocupate la 
data de 31.12.2013 un număr de 263 posturi . Din numărul de posturi ocupate 20% 
reprezintă personalul TESA şi personalul de conducere şi 80% reprezintă personalul de 
execuţie .  
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Resursele financiare ale Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani sunt 
asigurate prin finanţare integrală de la bugetul local. Astfel , bugetul instituţiei pentru 
anul 2013 a fost aprobat  prin H.C.L.96/04.04.2013 pentru suma de 16212 mii lei, din 
care : 

 bunuri şi servicii     9258 mii lei 
 investiţii      3005 mii lei 
 cheltuieli personal     3949 mii lei 

În anul 2013 au fost angajate cheltuieli în sumă de 16082,80 mii lei din care : 
 cheltuieli personal     3947,50 mii lei 
 materiale şi prestări servicii  9153,90 mii lei 
 investiţii     2981,40 mii lei 

 În anul 2013 au fost efectuate plăţi în valoare de 16075,80 mii lei din care : 
 cheltuieli personal     3947,50 mii lei 
 cheltuieli materiale şi prestări servicii 9146,90 mii lei 
 investiţii     2981,40 mii lei 

 
 La data de 31 decembrie 2013 se înregistrează obligaţii în plată faţă de furnizori 
pentru cheltuieli materiale şi prestări servicii în sumă de 6,93 mii lei  
 La sfârşitul anului 2013, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice nu înregistrează 
plăţi restante. 

Contul de execuţie a cheltuielilor de capital pe anul 2013 , respectiv “Active fixe 
corporale în curs de execuţie “ se prezintă astfel: 

 Amenajare cimitir sudic – Vâlcele etapa II      1073,27 mii lei 
 Extindere Cimitir Nordic                        221,46 mii lei 
 Extindere Sere Mândreşti               98,27 mii lei 
 Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Nordic   82,89 mii lei 
 Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Sudic   79,96 mii lei 
 Semnal intrare Municipiul Focşani  10,00 mii lei 
În anul 2013 nu au existat operaţiuni respinse la viza de control financiar 

preventiv propriu. 
 

Compartiment achiziţii publice-programe-investiţii  
 

ACHIZIŢII PUBLICE 
 
 În anul 2013, 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 2013 , au fost în pregătire 
toate procedurile ce trebuie finalizate în baza Planului anual de achiziţii publice , 
întocmite iniţial la finele anului 2013. Acesta cuprinde un număr de 11 proceduri , 
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încadrându-se conform OUG nr 34/2006 , la procedura „Cerere de ofertă„ şi o “Licitaţie 
Deschisă”. 
 Pe parcursul anului, în funcţie de bugetul alocat şi de priorităţile momentului , 
precum şi de cerinţele fiecărui compartiment, birou, serviciu şi având în vedere ca 
pragul pentru achiziţii curente a fost de 30000 euro + TVA au rămas un număr de 5 
proceduri. 

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 2013, de asemenea, 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 corespunzator a tuturor sectoarelor din 
cadrul instituţiei. 

La sfârşitul anului 2013, împreună cu celelalte compartimente, a fost întocmit 
Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
identificate la nivelul instituţiei. 

 
INVESTIŢII 

 
În baza bugetului alocat pe anul 2013 s-au realizat următoarele investiţii : 

a. Realizări la obiectivele de investiţii în total de 905,69 mii lei , din care : 
 - Amenajare Cimitir Nordic Vâlcele – etapa a II a  590,00 mii lei 
 - Extindere Cimitir Nordic        79,57 mii lei 
 - Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Nordic    69,96 mii lei 
 - Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Sudic    67,89 mii lei 
 - Extindere Seră Mândreşti       98,27 mii lei 

b. Realizări pentru alte cheltuieli de investiţii–bunuri achiziţionate în total de 2081,86 
mii lei , din care : 

 - Motounealtă tăiat gard viu - 4 buc   15,00 mii lei 
 - Motoferăstrău   - 2 buc    8,00 mii lei  
 - Motopompă    - 2 buc    9,00 mii lei 
 - Maşină tocat crengi  - 1 buc   79,67 mii lei 
 - Autobasculantă   - 2 buc          299,75 mii lei 
 - Minibuldo –excavator  - 1 buc  60,00 mii lei 
 - Autoplatformă   - 1 buc  45,00 mii lei 
 - Autobasculantă   - 1 buc  45,00 mii lei 
 - Maşină marcaje rutiere  - 1 buc  90,00 mii lei 
 - Rotopercutor   - 1 buc     4,00 mii lei 
 - Generator curent electric  - 1 buc    5,00 mii lei 
 - Locuri de joacă pentru copii - 3 buc          163,68 mii lei  
 - WC – ecologic   - 10 buc            49,50 mii lei 
 - Tablouri electrice   - 4 buc          123,94 mii lei 
 - Maşină echipată pentru zapadă - 2 buc          999,32 mii lei 
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 - Autogunoieră    - 1 buc  65,00 mii lei 
 - Perie curăţat stradală  - 1 buc  20,00 mii lei 

 
c. Cheltuieli de proiectare           10,00 mii lei 
„Semnal intrare” în Municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti 

 

 
 

Birou personal – juridic –securitate în muncă şi PSI  
 

Biroul personal – juridic– securitate şi sănătate în muncă şi PSI desfăşoară 
următoarele activităţi:  

 reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată; 
 oferirea de consultanţă juridică compartimentelor funcţionale din cadrul unităţii; 
 soluţionarea şi întocmirea corespondenţei din cadrul biroului; 
 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 ; 
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 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 muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor salariale 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 întocmirea / actualizarea Registrului de evidenţa 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 pentru personalul instituţiei; 
 coordonarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi PSI; 

La sfârşitul anului 2013, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice avea un număr de 
263 posturi ocupate, din numărul total de 273 posturi aprobate prin HCL 376/ 
19.12.2013 Focşani, diferenţa de 10 posturi fiind vacante, şi neputând fi ocupate datorită 
prevederilor legale în vigoare. Drept urmare, la data de 31.12.2013 avem un deficit de 
personal de 9,6 % . 

Astfel în anul 2013 : 

 s-au întocmit un număr total de 300 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 achiziţie; 

 s-au rezolvat un număr de  3125 documente repartizate biroului ; 

 au fost organizate concursuri / examene pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
de execuţie vacante sau temporar vacante până la revenirea titularilor de post 
din concediu pentru creştere şi îngrijire copil. În urma acestor concursuri, au 
participat un număr de 25 candidaţi, şi au fost admise şi ocupate un număr de 
11 posturi pe perioadă determinata şi 2 posturi pe perioadă nedeterminata ; 

 a fost efectuat un număr de 160 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 2013 au fost încetate un număr de  11 contracte individuale de muncă  
din care : 5 posturi ca urmare a pensionarii, 2 posturi ca urmare a decesului şi 3 
posturi prin acordul părţilor. 
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 pe parcursul anului 2013, la nivelul instituţiei nu s-au înregistrat accidente de 
muncă. 

În anul 2013 au fost înregistrate la Biroul juridic, un număr de 17 cauze noi, în 
afară 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 2013 au fost înregistrate în cadrul 
biroului un număr de 4 mandate de executare, în afară 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. 

Referitor la petiţiile înregistrate în cadrul instituţiei pe fiecare sector de activitate, 
în anul 2013, au fost înregistrate astfel : 
- la Serviciul spaţii verzi: 107 petiţii referitoare la igienizarea spaţiilor verzi, curăţare 

arbori, tăieri, arbori ce puteau fi un pericol pentru cetăţeni şi bunurile acestora. 
Sesizările au fost atât din partea Asociaţiilor de proprietari, a locatarilor cât şi a unor 
unităţi din Municipiul Focşani. 

 

 
 
- la Biroul Întreţinere iluminat public  - semaforizare şi circulaţie rutieră: 830 reclamaţii 

din care 820 au fost rezolvate, diferenta de 10 reclamaţii nu  s-au putut rezolva din 
cauza gradului avansat de uzură al instalaţiilor electrice. 
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- la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân : 623 petiţii, sesizările cu ponderea 
cea mai mare, au fost formulate de către cetăţeni ai Municipiului Focşani, din care, 
aproximativ 80% dintre ele au fost rezolvate. 

 

 
 
- la Serviciul salubritate stradală: 296 reclamaţii scrise şi telefonice, inclusiv cele 

referitoare la activitatea de deszăpezire a căilor publice şi combaterea poleiului, din 
care 95% rezolvate. 

 
 Biroul control edilitar  
 
 Biroul control edilitar este structura de specialitate care urmăreşte şi pune în 
aplicare Hotărârile Consiliului Local Focşani şi dispoziţiile Primarului în ceea ce  priveşte 
curăţenia oraşului Focşani. 
  Astfel, în anul 2013, inspectorii din cadrul biroului au exercitat următoarele 
atribuţii :   
 verificarea în vederea întreţinerii curăţeniei pe zona administrativă a Municipiului 

Focşani: străzi, trotuare, alei, parcuri, cvartele de locuinţe şi zonele aferente 
perimetrului administrativ; 

 respectarea prevederilor HCL Focşani nr. 63/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor 
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economici, asociaţiilor de proprietari, ale altor persoane juridice precum şi ale 
cetăţenilor privind gospodărirea Municipiului Focşani; 

 organizarea, verificarea şi coordonarea forţei de muncă necalificate repartizată 
conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare , privind 
acordarea ajutorului social. 

 au urmărit pe timpul sezonului rece degajarea arterelor de circulaţie de zăpadă, 
gheaţă şi combatere a poleiului cu nisip şi sare; 

 

 
 
 verificarea şi soluţionarea petiţiilor depuse privind nerespectarea H.C.L. nr. 

63/2002 .  
 

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân 
 

În anul 2013 Serviciul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân din cadrul Direcţiei 
de Dezvoltare Servicii Publice a funcţionat conform atribuţiilor specifice reglementate de 
OUG 155/2001 şi aprobată prin Legea 227/2002, cu un număr de 10 salariaţi . 

Situaţia câinilor capturaţi în anul 2013 a fost următoarea: 
 - căini capturaţi                             =   1776  capete 
 - câini revendicaţi / adoptaţi de cetăţeni               =       81  capete 
 - câini eutanasiaţi conf.Legii 227/2002 şi HG 995/2004 =   1279  capete 
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 - câini adoptaţi  de Asociaţii de protecţie a animalelor    =         2  capete 
 - câini morţi                   =    349  capete 
 - câini rămaşi la adăpost la 31.12.2013                          =      65  capete 
 Toate animalele din adăpost care au fost adoptate sau revendicate, conform legii 
au fost sterilizate, microcipate, deparazitate şi vaccinate. 
 

 
 
 În anul 2013 în cadrul serviciului se desfăşoară şi o activitate conexă , şi anume 
străngerea şi cazarea animalelor mari (cabaline, bovine, etc) lăsate libere şi 
nesupravegheate pe domeniul public. În acest sens în cadrul adăpostului este amenajat 
un spaţiu pentru cazarea provizorie a acestor animale. Astfel , în anul 2013 au fost 
cazaţi 5 cai abandonaţi pe domeniul public. 
 În anul 2013 au fost înregistrate un număr de 623 reclamaţii. Pentru obţinerea 
unor indicatori de performanţă mai ridicaţi, pentru anul 2014, ne propunem intensificarea 
activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului Focşani. 
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Serviciul spaţii verzi  
 
Serviciul Spaţii verzi este structura de specialitate cu specific de producere şi 

prestări servicii, având ca scop producerea materialului dendrofloricol, amenajarea, 
întreţinerea şi înfrumuseţerea parcurilor, scuarurilor, grădinilor publice şi administrarea 
cimitirelor municipale, cu excepţia celor parohiale, fiind constituit din: 

      a)  spaţii verzi, parcuri, grădini publice; 
      b)  producerea de material dendrofloricol ( sere, pepiniere); 
      c)  administrare cimitire şi prestări funerare. 

  În cursul anului 2013 s-au realizat lucrări de întreţinere a vegetaţiei existente, de 
refacere a spaţiilor verzi afectate de diferite lucrări de modernizare, precum şi 
amenajarea de noi spaţii create – sensuri giratorii din intersecţiile stradale.     

Lucrările specifice perioadei de repaus vegetativ sunt lucrări care se efectuează 
în sezonul rece la plantele lemnoase, în funcţie de condiţiile meteorologice : 

- tăieri de corecţie în coronamentul arborilor şi arbuştilor, atât în aliniamentele stradale 
cât şi la cvartalele de locuinţe, parcuri şi scuaruri ; 
 

 
 

- dat fiind faptul ca un număr mare de arbori, sub influenţa factorilor climatici, pierd o 
parte din decorativitate şi uneori se usucă definitiv, Asociaţiile de proprietari , cetăţenii 
înaintează petiţii cu privire la curăţarea sau defrişarea acestora în funcţie de caz . Pe 
parcursul anului 2013 am avut un număr de 107  petiţii ,unele cu privire la toaletări/tăieri 
arbori sau igienizarea spaţiilor verzi din jurul blocurilor , parte din ele au fost verificate în 
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teren împreună cu reprezentanţii Ocolului Silvic Focşani , fiind  rezolvate  106 petiţii iar o 
petiţie este în curs de rezolvare .  

- tăierea în uscat a gardului viu , prin reducerea înălţimii şi uniformizarea acestuia în 
peluzele spaţiilor din cvartalele de locuinţe, aliniamente, peluze de trandafiri .  

- în aceste luni de iarnă  s-a lucrat la îndepărtarea zăpezii  şi a stratului de  gheaţă  în 
diferite locaţii din oraş: benzi stradale, trotuare, alei din parcuri, intersecţii.S-a intervenit 
la îndepărtarea zăpezii căzută pe  conifere, garduri vii formate din foioase cu frunză 
persistentă, cel mai mult afectate în această perioadă .  

- deasemenea personalul muncitor a participat la diferite lucrări necalificate la secţia  de 
iluminat în perioada sărbatorilor de iarnă, amenajarea peluzelor în Orăşelul Copiilor – 
Grădina Publică. 
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În a doua jumătate a lunii martie, odată cu venirea primăverii şi a intrării plantelor 
în sezonul de  vegetaţie  au fost realizate o serie de lucrări de igienizare a spaţiilor verzi 
ce au constat în : 

 degajarea peluzelor inierbate din parcuri, benzi stradale, cvartale de locuinţe de 
diferite resturi menajere, vegetale, strângerea şi încărcarea lor în mijloacele de 
transport. Aceste lucrări au fost realizate în colaborare cu unităţile de învăţământ 
şi alte instituţii care au dorit să fie de ajutor la curăţenia de primăvară .  

 mobilizarea terenului în vederea însămânţării speciilor de graminee pe 
suprafeţele afectate de zăpadă  în special pe benzile  stradale şi peluzele din 
intersecţii.  Suprafaţa gazonată  a fost de 14000   mp. 

 

 

 plantarea materialului dendrologic, arbori şi arbuşti cu efectuarea în prealabil a 
gropilor de plantare. În cele două perioade  specifice efectuării  lucrărilor s-au 
plantat un număr de 202 arbori din speciile: tei, castan, stejar roşu, prun 
ornamental, 165 arbuşti ornamentali : lavândă, buxus, forsythia, lonicera şi specii 
de conifere  în parcuri, sensuri giratorii,  un număr de 1340 de trandafiri din soiuri 
diferite şi 410 buc. de gard viu din speciile ligustrum ovalifolium şi spiraea  
vanhouttei . 

 plantarea materialului floricol – specii de plante anuale cu înflorire în perioada de 
vară decorative prin frunze şi flori: salvia, petunia, antirrhinum, gazania, vinca, 
tagetes, dalia, cineraria şi specii de plante bianuale şi bulboase, cu înflorire 
toamna-primăvara, având  rezistenţa în sol peste iarnă, totalizând în acest an un 
număr de 205000 plante. 

Menţionăm că materialul dendrologic şi cel floricol cu exceptia bulboaselor au fost 
produse în serele proprii, achiziţionând doar materialul de înmulţire . 
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Asociaţiile de proprietari care au solicitat arbori şi arbuşti din pepinieră au fost 
sprijiniţi, oferindu-le cu titlu gratuit  în baza HCL 70/2007 pentru înfrumuseţarea 
spaţiului verde adiacent blocului şi întreţinerea acestuia.  

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

 Greblatul peluzelor de frunze, crengi, lucrare ce se realizează în cvartalele de 
locuinţe, benzile stradale, piaţete, parcuri, strângerea în grămezi şi transportul în 
afara zonei de lucru;  

 Mobilizarea manuală a solului în vederea distrugerii buruienilor şi a  crustei 
formate în  urma udărilor repetate. Lucrarea se realizează în peluzele de flori şi 
trandafiri, la baza arborilor şi arbuştilor în vederea aerisirii solului. În ultimii ani s-a 
reuşit extinderea suprafeţelor de trandafiri, fiind o cultură foarte decorativă  pe 
toată perioada sezonului de vegetaţie, iar întreţinerea acesteia  este mult mai 
economică faţă de  cultura florilor . 

 

 Cosirea mecanică a gazonului, lucrare ce se realizează în cvartalele de locuinţe 
ale blocurilor, parcurilor, piaţetelor, şcolilor şi grădiniţelor . 

 Tunderea gardurilor vii prin reducerea creşterilor anuale în vederea menţinerii  
taliei  şi a uniformităţii ; 

 Tăierea lăstarilor lacomi la arbori, arbuşti şi speciile de trandafiri, precum şi 
capsarea acestora ; 

 Combaterea bolilor şi a dăunătorilor din peluzele de flori, garduri vii, arbori şi 
arbuşti. Datorită condiţiilor climatice ne-am confruntat cu atacurile diferitelor 
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insecte şi conform buletinelor de averizare primite am acţionat în vederea 
prevenirii şi după caz a combaterii acestora;  

 Erbicidarea suprafeţelor pavate – trotuare, alei din parcuri, piaţete în vederea 
eliminării buruienilor;  

 Udarea suprafeţelor plantate cu flori şi însămânţate cu gazon, cu arbori şi  
arbuşti, începând cu lunile martie-aprilie  când realizăm plantările de material şi 
până toamna când încheiem sezonul de vegetaţie cu plantările de bianuale şi 
bulboase . 

 

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

 Încărcatul materialelor ce rezultă din cosirea gazonului, tăierea gardurilor vii, 
plivitul buruienilor din peluze, prăşitul  şi transportul acestora cu utilajele aflate în 
dotare la rampa Golesti. Cantitatea de gunoi rezultat din activităţile de întreţinere 
pe anul 2013 a fost de 2270 mc . 

   În cadrul activităţii de administrare a cimitirelor în cursul anului 2013 s-au 
desfăşurat activităţile clasice de întreţinere constând în : 

- igienizarea căilor de acces, curăţarea rigolelor, defrişarea lăstărişului crescut 
excesiv cosirea mecanică şi manuală a ierbii dintre morminte, transportul şi 
încărcatul gunoiului rezultat în urma realizării lucrărilor; 

- toaletarea copacilor de crengile uscate şi acolo unde este cazul tăierea 
acestora; 

- au fost executate prestări de servicii către populaţie după cum urmează: 

a. înhumări defuncţi - 385 persoane 
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b. săpat gropi – 325 
c. deshumări oseminte -164  

 

 
 

           În anul 2013 au fost concesionate un număr total de 303 locuri în suprafaţă totală 
de 1545,3  mp repartizaţi astfel: 

- 161 locuri pe 49 ani în suprafaţă de 821,4 mp găsite  fără acte 
- 185  locuri noi pe 49 ani în suprafaţă de 943,5 mp 
- 19 locuri pe 7 ani în suprafaţă de 96,9 mp din care 14 gratuite  
- 3 locuri pe 49 ani-Legea 189/2000-in suprafaţă de 15,3 mp. 

        Taxele pentru terenul concesionat au fost de 117386 lei, iar taxele pentru cimitir 
au fost de 232,054 lei. 

            Ca obiective realizate în anul 2013 amintim continuarea lucrărilor de amenajare 
Cimitir Sudic, terminarea lucrărilor de sistematizare a Cimitirului Nordic, începerea 
lucrărilor de canalizare la ambele cimitire, precum şi începerea lucrărilor în vederea 
ridicării unui nou corp de seră .  

 Pentru anul 2014 ne propunem să finalizăm lucrările începute în anul 2013 şi 
demararea lucrărilor la împrejmuirea din partea de nord şi est a Cimitirului Nordic, 
asfaltarea în totalitate a aleilor din cele două cimitire şi refacerea în totalitate a reţelei de 
iluminat din Cimitirul Nordic . 

               De asemenea o lucrare foarte importantă pe care dorim să o realizăm de 
câţiva ani este alimentarea cu apă a parcurilor şi modernizarea acestora .  
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Biroul întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban   
Biroul întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban este structura de 

specialitate prin care se realizează amplasarea şi întreţinerea mobilierului stradal în 
Municipiul Focşani. 
         În cursul anului 2013 s-au efectuat următoarele activităţi: 
 

1. Confecţii metalice:  
- Confecţionat şi montat 5 staţii autobuz, din care: Bvd. Independenţei – 2 

buc, Str. Maior Gh. Pastia – 1 buc, Str. Mărăşeşti – 1 buc, Gară CFR – 1 
buc - TOTAL =  10 mii lei 
 

2. Montare mobilier urban: 
- Montat bănci – 120 buc: Bvd. Bucureşti, Bvd. Unirii, Piaţa Unirii, Bvd. 1 

Decembrie, Parc Teatru, Str. Brăilei - TOTAL  = 67,2 mii lei 
- Montat coşuri gunoi – 80 buc. – TOTAL = 33,6 mii lei 
- Montat garduri metalice – B-dul Unirii, Str. Cuza Vodă, Str. Eroilor, Piaţa 

Unirii, Parc Teatru – TOTAL 14 mii lei 
- Montat piloni pe ştrăzi şi bulevarde – 120 buc: B-dul Unirii, Str. Brăilei, Str. 

D. Cantemir, B-dul Independenţei, Str. Ana Ipătescu, Str. Mărăşeşti – 
TOTAL = 18 mii lei 
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3. Reparat mobilier urban: 
- Reparat bănci şi coşuri – TOTAL = 11 mii lei 
- Reparat elelmente de joacă pentru copii – TOTAL = 2 mii lei 
- Reparat şi întreţinut instalaţii fântâni arteziene - TOTAL = 6,5 mii lei 
- Reparat garduri metalice - B-dul Unirii, Str. Ştefan cel Mare, Str. Eroilor - 

TOTAL = 4,5 mii lei 
 

 
4. Reparaţii diverse:                                                                                             

- Reparat şi revopsit Pasaj Vâlcele 
- Reparaţii Demontat panouri deteriorate 
- Montat elemente de joacă pentru Orăşelul Copiilor 
- Reparaţii stâlpi pentru iluminat 
- Reparaţii auto 
 TOTAL = 27 mii lei 
      

TOTAL GENERAL      193,8  mii lei 
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Serviciul mecanizare – ridicări auto  
     
Serviciul mecanizare – ridicări auto este structura de specialitate cu specific 

producţie şi prestări servicii cu activitate, în principal, de exploatare şi menţinere în stare 
de funcţionare a maşinilor şi utilajelor folosite pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei, respectiv activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 
vehiculelor care sunt oprite sau staţionate neregulamentar, chiar dacă nu blochează 
circulaţia rutieră  de pe raza Muncipiului Focşani. 
 

 
 

Parcul auto al instituţiei este compus din 41 utilaje după cum urmează :      
 Autocisterne    5 buc 
 tractoare rutiere    4 buc 
 remorci basculabile   4 buc 
 autoturism Dacia    3 buc 
 autospecială NISSAN  PRB  1 buc 
 furgon Master Renault   1 buc 
 maşină marcat    2 buc 
 împrăştietor nisip    3 buc 
 lame deszăpezire   4 buc 
 autospecială ridicat auto IVECO 1 buc 
 buldoexcavator    2 buc 
 autospecială  Ford Transit  2 buc 
 autoutilitară W    2 buc 
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 autoutilitară IVECO   2 buc 
 remorcă Eduard    1 buc 
 miniexcavator    1 buc 
 miniîncărcător frontal   1 buc    
 autobasculantă cu lamă,  2 buc 

                           împrăştietor şi cazan apă 
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 iar unele sunt achiziţionate prin licitaţie publică sau cerere de 
ofertă. Starea tehnică şi aspectul exterior la unele din ele nu este corespunzătoare, nu 
mai corespund siguranţei rutiere şi în acest sens s-au făcut propuneri pentru 
achiziţionare de noi utilaje. Astfel, în anul 2013, au fost achiziţionate un număr de 10 
utilaje după cum urmează: 
- autobasculantă cu lamă, împrăştietor şi cazan apă  - 2 buc 
- autoutilitare                                                                  - 3 buc 
- remorcă transport maşină marcat                               - 1 buc 
- maşină marcat stradal                                                - 1 buc 
- miniexcavator                                                             - 1 buc 
- perie măturat stradal                                                  - 1 buc 
- tocător material lemnos (crengi )                                - 1 buc  
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 În anul 2013 au fost casate şi valorificate prin SC REMAT VRANCEA un număr 
de 5 autovehicule care nu au mai corespund din punct de vedere al siguranţei circulaţiei 
pe drumurile publice după cu urmează: 

- utilaj împrăştiat nisip  - buc 1 
- autoutilitară stropitoare  - buc 1 
- automobil mixt ARO   - buc 1 
- autospecializată transport gunoi - buc 1 
- autoutilitară TV    - buc 1        

Utilajele sunt deservite de 24 conducători auto profesionişti, 1 mecanic auto şi 1 
electrician auto. Reparaţiile auto şi reviziile tehnice s-au făcut în proporţie de 40% 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 constat în: reparat 
motoare tractor ,reparat cutii viteze, reparat grupuri transmisie, reparat sisteme frânare, 
reparat sisteme direcţie, reparat sisteme hidraulice, reparat şi pregătit pentru anotimpul 
de iarnă utilajele specifice pentru deszăpezire  (împrăştietoare 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 permit intervenţia 
mecanicilor pentru reparaţie (lipsă elevator, lipsă canal de lucru şi alte mijloace tehnice 
specifice activităţilor de reparat). O parte din aceste revizii sunt la maşinile care sunt în 
garanţie sau post garanţie.  

Pentru buna funcţionare a parcului auto s-au cheltuit în anul 2013 următoarele 
sume: 

- pentru piese auto şi accesorii                113,7 mii  lei 
- pentru carburanţi şi lubrifianţi                698,4 mii lei 
- reparaţii ,vopsitorie,tinichigerie, verificat şi reparat sisteme direcţie, suspensie , 

schimburi ulei, sisteme hidraulice       75,5 mii lei   
Activitatea parcului auto constă şi în colaborarea cu celelalte ateliere şi servicii, în 

special cu Serviciul spaţii verzi, Biroul întreţinere iluminat public, semaforizare şi 
circulaţie rutieră, Biroul reparaţii străzi şi marcaje rutiere, Serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân, Birou întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban,ridicari 
containere gunoi din cimitire şi efectuarea deszăpezirii şi combaterea poleiului pe raza 
Municipiului Focşani. Astfel, cu ajutorul utilajelor din dotare, serviciul mecanizare a 
desfăşurat pe parcursul anului 2013, în funcţie de sezon, următoarele: 

- sectorul spaţii verzi: transport resturi vegetale, flori pentru plantat, lemne, pământ, 
udat spaţii verzi pe timpul sezonului cald; 

- sectorul iluminat: transport materiale şi persoane pentru întreţinere semafoare, 
întreţinere iluminat stradal, amenajare orăşel copii, pregătirea oraşului pentru 
sărbatorile de iarnă; 
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- sectorul marcaje rutiere: efectuarea de marcaje longitudinale, transversale şi 
amenajări  locuri de parcare . 

- sectorul ecarisaj: capturarea şi transportul câinilor fără stăpân; 
- sectorul întreţinere mobilier urban : transport materiale  şi mobilier urban.  

 Pentru activitatea de deszăpezire s-a acţionat cu utilajele din dotare pentru 
degajarea străzilor de zăpadă şi combaterea gheţii şi a poleiului.  
 

 
 

În subordinea serviciului mecanizare, funcţionează compartimentul ridicări auto 
care are ca atribuţii blocarea şi ridicarea autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate 
ilegal pe domeniul public pe raza municipiului Focşani în conformitate cu prevederile 
H.C.L. nr. 110/267/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 
Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite 
sau staţionate  neregulamentar, a vehiculelor expuse  la  vânzare  fără  autorizare  şi  a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului 
Focşani; În anul 2013 au fost ridicate un număr de 644 autovehicule cu o valoare totală 
de 193,2 mii lei . 

Pe parcursul anului 2013 la atelierul mecanizare nu au fost înregistrate 
evenimente deosebite privind accidentele de muncă sau accidente rutiere . 
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 Biroul întreţinere iluminat public, semaforizare şi circulaţie rutieră   
 

- În lunile martie şi aprilie s-au executat lucrări de vopsire borduri în intersecţii şi 
sensuri giratorii; 

- realizarea punerii în funcţiune a unei instalaţii noi de semaforizare pe Bld Bucureşti 
– Facultatea George Bariţiu; 

- s-au executat reparaţii capitale la iluminatul public pe străzile Longinescu, Anghel 
Saligny, Războieni şi Aviator Muntenescu; 

- s-au montat limitatoare de viteză la trecerile de pietoni pe bulevardele principale; 
- s-au executat lucrări de punere în funcţiune a iluminatului public în părculeţul din 

zona Gerald – Favior – Big Centru şi zona Cinema Unirea; 
 

 
 
- s-au montat un număr de 10 stâlpi mari cu indicatoare de orientare spre diverse 

localităţi; 
- au fost amenajate sensuri giratorii în zona Măgura – Comisia Centrală; 
- s-au reparat şi montat ghirlande în vederea pavazării oraşului Focşani cu ocazia 

Sărbatorilor de iarnă; 
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  Biroul reparaţii străzi şi marcaje rutiere  
 

În baza bugetului alocat pe anul 2013, a contractelor încheiate şi a situaţiilor 
neprevăzute s-au efectuat lucrări de reparaţii străzi în valoare de 2142,05 mii lei , după 
cum urmează: 

- Reparaţii îmbracăminţi asfaltice cu reciclatorul        -      65,36 mii lei 
- Reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice (plombe)  

cu decapare manuală şi mecanică cu diverse grosimi      -  1277,16 mii lei 
- Covoare asfaltice pe străzi şi în parcări cu diverse grosimi -  353,87 mii lei 
- Execuţie marcaje rutiere longitudinale şi transversale      -    255,43 mii lei 
- Reparaţii pavaje şi înlocuiri borduri pe străzi şi Bulevarde   -    90,00 mii lei 
- Întreţinere carosabil străzi din balast şi mixtură frezată        -  100,23 mii lei 

 

 
 

Ca obiective pentru anul 2014 ne propunem următoarele : 
- Reparaţii străzi prin plombări: str. Bicaz, str. Bârsei, str. Fagăraş, str. Fulger, str. 

Mureş, str. Panduri, str. Peneş Curcanul, str. Rarău, Piaţa Moldovei, str. 
Dornişoarei, str. Plevnei, str. Coteşti, str. Dinicu Golescu, Aleea Florilor. 

- Reparaţii capitale prin aşternere de covor asfaltic: str. Argeş, str. Arh Ion Mincu, 
str. Ghe Doja, str. Scarlat Târnavitu, str. N. Grigorescu, str. Dr. Telemac, str. Prof 
C Stere, str. Bujor, Aleea CFR, str. Gloriei, str. Bistriţei, str. Diviziei . 
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- Realizarea asfaltării complete a străzilor: Vrâncioaia, Toader Târdea, Ing. Ion 
Bazgan, I.L. Caragiale, Căpitan Stoenescu - până la ieşirea în str. Ing Anghel 
Saligny, Fdt. Măgura, Democraţiei, Aviatorilor, Cincinat Pavelescu, Nicolae 
Săveanu, Păun Pinciu, intrarea din Bdul Gării până la str Grigore Ionescu. 

- Reparaţii trotuare prin aşternere de covor asfaltic pe străzile: Odobesti, Muncitori, 
Prof C Stere, Ghe Magheru, Unirea Principatelor, Coteşti, Bârsei, Bicaz, Cezar 
Boliac, Maior Şonţu, Putnei, Argeş. 

- Amenajări parcări: zona şcoala nr. 10, zona Al Vlahută – Şcoala nr. 3, zona 
Comcereal – Anghel Saligny, bvd. Bucuresti – zona Vincon. 

- Balastări şi reprofilări: zona Castelul de apă, cartiere Laminorul şi Mândreşti . 
 

Biroul administrare parcări  
 
 Conform HCL 95/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea , 
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi HCL 151/2010, Biroul administrare 
parcări, a desfăşurat pe parcursul anului 2013 următoarele activităţi: 
 identificare , refacere , trasare şi atribuire locuri de parcare; 
 întreţinerea locurilor de parcare ; 
 eliberarea abonamentelor de parcare; 
 verificarea pe teren a solicitărilor pentru încadrarea în condiţiile impuse de 

legislaţie; 
 controlul privind modul de utilizare a parcărilor cu plată ; 

Astfel Biroul administrare parcări  are în administrare un număr de  7489 locuri de 
parcare din care: 
 - parcări de reşedintă  - 5684  
 - parcări interes public   -      70 
 - parcări fără plată          -  1296 
 - parcări cu plată           -    439 

În anul 2013 au fost marcate şi delimitate locuri de parcare pe străzile: Scarlat 
Târnavitu, Emil Racoviţă, Aleea Florilor, 1 Decembrie 1918, Constituţiei, Bârsei, Aleea 
Şcolii şi zona Bld Unirii, Brăilei, Plevnei. 

În anul 2013 s-au eliberat un număr de 1029 contracte de închiriere. În anul 2013 
au fost încasări în sumă de 161,21 mii lei din care:  

- taxă piaţă     =    142,76 mii lei  
- taxe abonamente parcări   =      14,55 mii lei 
- încasări parcometre   =        3,90 mii lei 

Procedurile de identificare, refacere, trasare şi atribuire a locurilor de parcare vor 
continua şi în anul 2014. 
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Serviciul pază obiective  
 
 Serviciul Pază Obiective funcţionează cu un număr de 16 agenţi de pază şi şeful 
serviciului de pază.  
 Evaluând obiectivele care necesitau pază umană, 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. 
 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. 
 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 65 mii 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 Biroul 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.). 
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 În perioada de iarnă a fost instituit Comandamentul de iarnă. Astfel, postul de 
pază din obiectivul Secţie 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 încât 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 2014 vom continua cu aceste servicii de pază proprie, cât şi cu 
contractele de pază private. Avem în intenţie să montăm sisteme de supraveghere 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 instituţiei 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 salubritate stradală  

 
 Serviciul salubritate stradală este structura de specialitate care desfăşoară 
activităţi de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, de curăţare şi transport 
zăpada de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ, activităti privind dezinsectia, dezinfecţia, deratizarea, precum şi colectarea 
cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj. 

În anul 2013 personalul din cadrul serviciului a executat următoarele activitaţi : 
1. măturatul carosabilului, a trotuarelor, al staţiilor de transport în comun, al locurilor de 

parcare precum şi al suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie prin măturatul 
manual şi măturatul mecanizat : 

- măturatul manual constă în măturatul propriu zis cu mături de nuiele sau de 
plastic, precolectarea deşeurilor stradale în coşuri de gunoi stradale: hârtii, 
pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale, golirea coşurilor stradali în saci de 
plastic, descărcarea deşeurilor stradale în autogunoiere în vederea transportării 
către depozitul autorizat; 
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- măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii 
cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe toată lungimea străzilor.  Aceasta 
activitate se desfăşoară atât ziua cât şi noaptea, în următoarele perioade: când 
nu plouă, de la topirea zăpezii şi până la căderea primei ninsori, dar nu mai 
devreme de 01 martie şi nu mai târziu de 15 noiembrie, în funcţie de condiţiile 
meteorologice. 

2. întreţinerea curăţeniei străzilor, aleilor, parcărilor, pieţelor şi trotuarelor pe toată 
durata timpul anului, cu excepţia când străzile sunt acoperite de zăpadă . Această 
activitate constă în colectarea deşeurilor grosiere în saci de plastic şi încărcarea 
deşeurilor din sacii de plastic în autogunoiere în vederea transportării către depozitul 
autorizat. 

 

 
 
3. răzuirea rigolelor pe toată durata anului, exceptând sezonul rece, când carosabilul 

este acoperit cu zăpadă sau gheată. Această activitate constă în îndepărtarea 
noroiului, nisipului, prafului sau a deşeurilor vegetale pe o porţiune de 0.75 m de la 
bordură spre axul median al drumului efectuând următoarele operaţiuni: curăţatul 
rigolelor cu razul sau lopata şi strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului 
sau prafului rezultat din răzuire, grămezi care se depozitează la marginea trotuarului 
în vederea ridicării şi transportării la depozitul autorizat; 
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4. spălarea suprafeţei străzilor, aleilor şi trotuarelor după executarea măturatului când 
temperatura exterioară este de minim 5*C; 

5. stropirea străzilor, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, în funcţie de condiţiile 
meteorologice, pe întreaga suprafaţă a carosabilului cu utilaje specializate, evitând 
influenţarea circulaţiei pietonale, stropirea clădirilor, vitrinelor sau a altor dotări. 
Această activitate se efectuează noaptea, precum şi ziua atunci când temperatura 
depăşeşte 30* C. 

6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de curăţare şi de transport al zăpezii de pe 
căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, 
în condiţiile legii, în Municipiul Focşani; 

7. organizarea şi desfăşurarea activitaţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare .  
8. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj, în condiţiile legii, în 
Municipiul Focşani. 

Serviciul salubritate stradală funcţionează cu un număr de 82 salariaţi, din care 
76 de muncitori necalificaţi – măturători stradali cu care se realizează aproximativ 95 % 
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. 
 

 
 

Totodată personalul din cadrul serviciului desfăşoară activităţi de salubrizare în 
vederea asigurării a desfăşurării în bune condiţii a diferitelor manifestări organizate la 
nivelul Municipiului Focşani (24 ianuarie, Sărbatorile Pascale, 01 Mai , 01 iunie – Ziua 
copilului, Zile Focşaniului, Festivalul Viei şi Vinului, Sărbatorile de iarnă, Revelion)  
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR 
FOCŞANI  

 
 În perioada analizată, conducerea serviciului a fost asigurata de către Director 
Executiv Ghiuţă Sandel.  
 În prezent S.P.C.E.P Focşani are 26 de funcţii din care 18 încadrate, după cum 
urmează: 1 Director Executiv, 1 şef birou de stare civilă, 7 lucrători pe linie de evidenţa 
persoanelor, 5 pe linie de stare civila, 1 pe linie de personal, 1 pe linie de financiar 
contabilitate şi 2 pe linie de asigurare tehnico-materială şi administrativ. 
 

 
 
 Sunt neocupate 5 posturi pe linie de stare civilă, 2 pe linie de evidenţa 
persoanelor şi un post în cadrul compartimentului tehnico-administrativ. 
 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢA PERSOANELOR  ŞI STARE CIVILĂ 

 
 EVIDENŢA PERSOANELOR 

 
 În perioada analizată, activitatea pe linie de regim evidenţă 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 modificări şi 
completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările şi completările ulterioare, OG 
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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,  Ordonanta 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 instructiuni primite de la 
esaloanele superioare. 
 

 
 

La data de 30.12.2013, populaţia activă a S.P.C.L.E.P Focşani era de 171 979 
persoane, repartizate intr-un număr de 20 comune şi mun. Focşani. 
 În anul 2013 au fost luate în evidenţă 

 la naştere: 1623 persoane 
 la dobândirea cetăţeniei: 7 persoane 
 la schimbarea domiciliului din străinătate în România: 50  

În perioada analizată au fost eliberate un număr de 12466 acte de identitate: 
 Cărţi de Identitate: 12100 
 Cărţi provizorii de identitate: 366 
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Cărţi de identitate eliberate 
1. Intre 14 şi 18 ani – 1011 
2. Peste 18 ani – 15 
3. La expirarea valabilitatii – 7597 
4. La schimbarea numelui – 590 
5. La schimb. rangului/den. localit./str. sau renum. – 0 
6. La schimbarea domiciliului – 2124 
7. In locul celor pierdute – 974 
8. In locul celor furate – 20 
9. In locul celor deteriorate/distruse – 380 
10. Prin procură specială – 122 
11. Alte cazuri – 263 
12. Cărţi de alegător eliberate - 0 
Situaţia persoanelor care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui nou act 

de identitate în termenul prevăzut de lege este următoarea: 
 plecaţi în srăinătate: 230 
 plecaţi în alte localităţi din tara: 111 
 posibili decedaţi: 20 
 reţinuţi/arestaţi: 7 
 necunoscuti la adresa: 86 
 UG/UL: 22 
 alte cazuri: 12 

Tot în aceasta perioadă au fost efectuate un număr de 6600 schimbări de 
domiciliu din care: 

 în aceeaşi localitate: 1952 
 dintr-o localitate în alta: 4648 

Au fost verificate în evidente 977 persoane din care: 
 pentru alte ministere: 773 
 pentru persoane fizice: 169 
 pentru agenţi economici: 10 
 pentru MAI: 3 

Au fost aplicate un număr de 1275 vize de flotant 
Au fost verificate în alte evidenţe un număr de 500 persoane 
 

 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILA 
 
 S.P.C.L.E.P. Focşani, are în structura sa un birou de stare civilă format dintr-un 
compartiment ghişeu unic şi un compartiment regim stare civilă. 
 În perioada analizată au fost executate următoarele activităţi: 

1. Numărul de mentiuni primite şi operate: 1614 
2. Mentiuni generate de înregistrarea actelor proprii: 3568 
3. Divorturi operate: 151 
4. Întocmit extrase de căsătorie cu menţiunea de divorţ: 151 
5. Întocmit extrase casatorie pentru CNARNN şi RNEP: 996 
6. Acte de stare civila înregistrate: 

 nasteri: 2572 
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 casatorii: 498 
 decese: 1047 

7. Certificate eliberate: 
 nasteri: 4242 
 casatorii: 695 
 decese: 1178 

8. Întocmit buletine statistice: 
 nasteri: 2554 
 casatorii: 498 
 decese: 1047 

     9. Întocmit comunicari nasteri: 2568 
   10. Registre nasteri opisate:  13 
   11. Registre casatorii opisate: 2 
   12. Registre decese opisate: 4 
   13. Registre nasteri/casatorii/decese opisate pe anii 1906 – 1920: 0 
   14. Rectificari şi completări acte de stare civila: 8 
   15. Întocmit dosare rectificari: 12 
   16. Schimbări de nume şi prenume: 19 
   17. Întocmit dosare transcrieri acte de stare civilă: 244 
   18. Întocmit dosare mentiuni schimbare nume şi prenume: 10 
   19. Întocmit dosare înscriere menţiuni căsătorie şi deces: 1 
   20. Întocmit dosare pentru inscrierea mentiunilor de casatorie şi divort: 4 
   21. Întocmit livrete de familie: 522 
   22. Întocmit cereri pentru deschiderea procedurii succesorale(anexa 24): 561 
   24. Oficieri casatorii: 473 
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POLIŢIA LOCALĂ 
 

Poliţia locală a municipiului Focşani funcţionează ca serviciu public de interes 
local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Focşani, sub conducerea 
Primarului şi este infiintata, organizata şi funcţionează în baza prevederilor Hotararii de 
Consiliu Local al municipiului Focşani nr.18/ 19, din 25 ianuarie 2011, începându-şi 
activitatea la data de 1 martie 2011. 
 

 
 

Scopul infiintarii Poliţiei Locale a Municipiului Focşani îl constituie exercitarea 
atribuţiilor legale în vederea apărării drepturilor şi libertatilor fundamentale ale 
persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor, în următoarele domenii: ordinea şi linistea publică, precum şi paza 
bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; disciplina în construcţii şi afişajul stradal, 
protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite 
prin lege. 

Structura organizatorică a Poliţiei Locale a municipiului Focşani este în 
conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.53/2003- Codul Muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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Poliţia locală a municipiului Focşani isi desfăşoară activitatea pe baza principiilor 
legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii, proportionalităţii şi gradualităţii, 
deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, 
imparţialităţii şi nediscriminării. Poliţia locală a municipiului Focşani solicită interventia 
structurilor sau unităţilor Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice 
situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, conform legii, personalul Poliţiei Locale a 
municipiului Focşani este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile 
normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind 
activitatea sa profesională. 

Pe parcursul anului 2013, Poliţia locală a municipiului Focşani a asigurat liniştea, 
ordinea şi siguranţa cetăţenilor, le-a acordat sprijin conform competenţelor conferite de 
lege, a încercat tot timpul sa-i ajute în momentele dificile, aşa că putem spune că 
menirea poliţistului local a fost îndeplinită şi că nu a acţionat ca o forţă de constrângere, 
ci a fost alături de cetăţeni, a prevenit comiterea unor fapte antisociale, a cooperat cu 
alte autorităţi şi instituţii publice pentru a veni în sprijinul direct al cetăţenilor. 
 

 
 

S-a urmărit, în principal, îndeplinirea atribuţiilor legale privind ordinea şi siguranţa 
publică, circulaţia pe drumurile publice, având drept scop acoperirea zonelor cu pericol 
infractional, pe diferite intervale de timp, precum şi ducerea la indeplinire a actelor 
administrative emise de autoritatile locale. 
       Potrivit atributiilor şi competentelor conferite de actele normative în vigoare, 
Poliţia locală Focşani a participat şi la acţiuni comune desfăşurate pe raza municipiului 
Focşani, alaturi de structuri ale Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea. în anul 
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2013, Poliţia locală a efectuat activităţi de prevenire, de constatare şi combatere a 
fenomenului contraventional şi infractional; pe linia activităţii de prevenire, au fost 
organizate şi desfăşurate  acţiuni şi misiuni specifice, majoritatea în domeniile de 
ordine publica, circulatie rutiera, disciplina în construcţii, control comercial, protectia 
mediului, cu efective proprii şi acţiuni în comun cu alte structuri specifice. 
        De asemenea, în cursul 2013, în realizarea atributiilor de serviciu, poliţiştii locali 
au legitimat pe raza municipiului Focşani peste 3294 de persoane; au fost identificate 
şi indrumate spre domiciliu persoanele care nu isi justificau prezenta în municipiul 
Focşani, precum şi minorii lipsiti de supravegherea parintilor, care au fost predati 
Centrelor Speciale de Ocrotire şi Educare. 
          In decursul anului 2012, Poliţia locală a Municipiului Focşani a fost sesizata cu un 
număr de 93 plangeri, sesizari, reclamatii ce au fost verificate şi solutionate în 
termenul legal; astfel, în cadrul activităţilor comune, au fost organizate şi desfăşurate 
mai multe acţiuni, în colaborare cu Politia municipiului Focşani menite sa asigure 
măsurile de ordine şi liniste publica şi siguranta circulaţiei rutiere, în sprijinul serviciilor 
de specialitate din Primăria municipiului Focşani ori structuri specializate din 
administratia locala şi centrala. 
 
ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE FOCŞANI - DOMENII DE ACTIVITATE 
 

I. Serviciul de Ordine Publica 
Pe parcursul anului 2013, Serviciul de Ordine Publica a organizat şi desfăşurat 

acţiuni pe diverse domenii de activitate, majoritatea fiind realizata pe segmentul 
asigurarii ordinii şi linistii publice- patrulare în zonele de responsabilitate şi manifestari 
cultural- sportive. 

S-au verificat şi solutionat conform legii un număr de 297 controale, verificari, 
sesizari primite de la cetăţeni, asociatii de proprietari/ locatari, piete, targuri, oboare, 
asigurandu-se totodata şi măsurile de ordine publica necesare; au fost executate un 
număr de 25 mandate de aducere emise de organele de urmarire penala şi instantele 
de judecata pentru persoanele care domiciliaza pe raza municipiului Focşani; de 
asemenea, s-a indeplinit procedura de afisare a unui număr de peste 339 procese-
verbale de contraventie, la domiciliu, conform prevederilor legale, OG nr.2/2001, 
republicata, pe raza municipiului Focşani. Poliţiştii locali din cadrul structurilor de ordine 
publica au participat independent sau impreuna cu fortele din sistemul integrat de ordine 
şi siguranta publica pentru asigurarea măsurilor de ordine şi liniste publica la 
evenimentele ocazionate de desfăşurarea mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, 
procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale, promotionale, manifestarilor 
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum şi a altor 
asemenea activităţi care s-au desfăşurat în spatiul public şi care au implicat aglomerari 
de persoane, fara a inregistra probleme deosebite. 

In perioada de referinta, poliţiştii locali au executat activităţi de prevenire a 
infractionalitatii stradale, mentinerea climatului de siguranta şi ordine publica pe raza 
municipiului Focşani, în scopul identificarii faptelor de incalcare a unor norme de 
convietuire sociala conform Legii nr.61/1991, cu modificările şi completările ulterioare ; 

  Au fost legitimate şi avertizate verbal un număr de peste 1208 persoane 
predispuse la comiterea de fapte antisociale : pe strada, în localuri publice, parcuri, 
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zone de agrement şi alte locuri de pe raza municipiului Focşani; a fost asigurata ordinea 
şi linistea publica în zonele vulnerabile ale municipiului Focşani, în colaborare cu agentii 
din cadrul Politiei municipiului Focşani, în vederea cresterii gradului de siguranta al 
cetăţenilor şi preintampinarea comiterii de fapte antisociale. 
 

 
 
       In aceasta perioada, poliţiştii locali au acordat sprijin echipajelor din cadrul 
Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani - Serviciul Ecarisaj – care au adunat 
cainii fara stapan de pe strazi; a fost asigurata ordinea şi linistea publica pe str.Ana 
Ipatescu – unde au fost distribuite ajutoare persoanelor asistate social, primite de la 
Comunitatea Europeana; au fost depistate persoanele care apeleaza la mila publicului 
trecator - în intersectii şi în zonele aglomerate; acestea au fost indepartate din zona de 
poliţiştii locali şi au fost indrumate catre domiciliu; de asemenea, poliţiştii locali au 
acţionat în zona Garii municipiului Focşani pentru a indeparta persoanele suspecte care 
apeleaza la mila publicului şi tranziteaza Gara Focşani; 

         Poliţiştii locali au executat serviciul de mentinere a ordinii şi linistii publice în 
incinta Mausoleului Eroilor – din Cartierul Sud - pe timpul noptii fiind interzis accesul 
altor persoane în interiorul Mausoleului – în vederea prevenirii producerii de distrugeri 
sau a deteriorarii bunurilor din incinta mausoleului;  
        Au fost efectuate verificari la Dispensarul Medical – situat pe str.Revolutiei din 
municipiul Focşani şi au fost supravegheate jardinierele cu flori montate pe stalpi şi 
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copacii plantati pe raza municipiului Focşani; au fost supravegheate gradinitele/ 
parcurile de pe raza municipiului Focşani şi spatiul de joaca amenajat pentru copii, din 
Parcul Mihai Viteazul, în vederea prevenirii faptelor antisociale stradale şi cu violenta ; a 
fost asigurata ordinea şi linistea publica la Teatrul Maior Gheorghe Pastia din municipiul 
Focşani unde au fost oficiate casatoriile civile; 
       Poliţiştii locali au asigurat ordinea şi linistea publica la stadionul « Milcovul » din 
municipiul Focşani, în zona Sud, pe durata disputarii meciurilor de fotbal; de asemenea, 
poliţiştii locali au intervenit pentru mentinerea ordinii şi linistii publice pe timpul 
desfasurarii meciurilor de futsal, la Sala Polivalenta din municipiul Focşani; a fost 
asigurata ordinea şi linistea public în Cartierul Mândreşti din municipiul Focşani, la 
Postul de Poliţie Locală Mândreşti; 
 

 
 

In perioada de referinta, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare pe raza 
municipiului Focşani, în vederea depistarii persoanelor care depoziteaza ilegal gunoi 
sau moloz pe domeniul public ; astfel au fost avertizate firmele de construcţii care 
executau lucrari de reparatii la fatadele blocurilor sa isi ridice molozul. 
         In perioada sezonului de vara, au fost verificate/legitimate persoanele care 
comercializeaza pepeni pe raza municipiului Focşani şi li s-a adus la cunostinta ca nu 
au voie sa vanda pepeni fara autorizatie de la Primăria municipiului Focşani; în acest 
sens au fost aplicate un număr de 25 sancţiuni contraventionale, dintre care 14 
avertismente şi 11 amenzi, în valoare de 10000 lei, conform prevederilor legale : Legea 
nr.12/1990 – pentru protejarea populatiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite. 
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         In perioada sarbatorilor de iarna, poliţiştii locali au acţionat în vederea mentinerii 
ordinii şi linistii publice în zona Piata Unirii/Gradina Publica – unde a fost amenajat 
Oraselul copiilor şi Patinoarul  din municipiul Focşani, asigurand integritatea mobilierului 
urban şi a instalaţiilor tehnice aparţinând domeniului public;  
     Poliţiştii locali au patrulat în zona de responsabilitate având în vedere fluidizarea 
traficului rutier, pentru a nu se bloca circulaţia în sensurile de mers/ indepartarea 
autoturismelor de pe partea carosabila, pentru a face loc utilajelor de deszapezire din 
cadrul Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; au fost inmanate înştiinţări 
agentilor economici şi asociatiilor de proprietari pentru respectarea HCL Focşani 
nr.63/2002, privind indepartarea zapezii şi a ghetii de pe trotuare ; 
      De asemenea, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare în zona de 
responsabilitate, în vederea depistarii persoanelor fara adapost şi indrumarea acestora 
catre Adaposturile de noapte temporar amenajate de Primăria municipiului Focşani,  
pentru evitarea unor eventuale inconveniente, datorita vremii nefavorabile, a 
schimbarilor de temperatura foarte scazute ce au survenit în perioada sezonului de 
iarna; 
      Au fost identificate un număr de peste 329 persoane care nu-si puteau justifica 
prezenta pe raza municipiului Focşani, acestea fiind indrumate spre locul de domiciliu 
sau sanctionate contraventional de poliţiştii locali, pentru practicarea activităţilor de 
apelare la mila publicului pe raza municipiului Focşani, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
       Pe parcursul anului 2013, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare pe raza 
municipiului Focşani, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea 
condiţiilor de siguranţă maximă a transportului de valori; au fost insoţiţi funcţionarii de 
specialitate ai Primăriei municipiului Focşani la Finanţele Publice (Trezoreria Statului) - 
pentru activităţi specifice. 
 
     II. Activităţi desfăşurate în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ 
 
         Având ca obiectiv asigurarea unui climat de siguranţă publică în rândul elevilor, 
poliţiştii locali au desfăşurat zilnic activităţi de prevenire şi combatere a faptelor 
antisociale în incinta unităţilor şcolare cât şi în imediata apropiere a acestora; în acest 
sens, în urma protocoalelor de colaborare încheiate între instituţia noastră şi mai multe 
unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Focşani – Colegiul Tehnic Arhitect Ion 
Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul cu program Sportiv, Liceul Agricol, 
Liceul de Muzica şi Arte Plastice, Şcolile Generale nr.1 şi nr.8 - poliţiştii locali au 
desfăşurat activităţi educativ-preventive pe teme de prevenire a faptelor antisociale, 
cunoaşterea şi respectarea legilor, conduita elevilor în mediul şcolar şi social, delicvenţa 
juvenilă, precum şi siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
         În acelasi context, lucrătorii instituţiei noastre au acţionat şi în apropierea şcolilor 
pentru a supraveghea şi asigura ordinea şi linistea publică fiind dispuse măsuri de 
afluire şi defluire a elevilor, cu ocazia intrării şi ieşirii de la cursuri şi dispersarea 
grupurilor de tineri care se formează la intrările unităţilor şcolare; în acest sens au fost 
verificate/ legitimate un număr de peste 145 persoane suspecte care nu îşi justificau 
prezenţa în incinta unităţilor de învăţământ; acestea au fost avertizate verbal de poliţiştii 
locali, conform prevederilor legale în vigoare; 
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        De asemenea, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare auto pe raza 
municipiului Focşani, pentru asigurarea ordinii şi linistii publice, cu stationari repetate la 
unităţile de învăţământ, şcoli /gradinite şi locuri de joaca pentru copii, în vederea 
prevenirii faptelor antisociale şi a delincventei juvenile. 
        Pe parcursul anului 2013, poliţiştii locali au avut în vedere verificarea zonelor 
unde au fost semnalate şi indentificate fapte de incalcare a ordinii şi linistii publice. 
Astfel, s-a acţionat cu precadere pentru sanctionarea persoanelor şi a grupurilor de 
tineri, care pe fondul consumului de alcool comit fapte antisociale, provoaca scandal sau 
tulbura linistea locatarilor, conform prevederilor Legii nr.61/1991, republicata ; având ca 
prioritate asigurarea unui climat de siguranta publica pe strazile din municipiul Focşani, 
poliţiştii locali vor continua acţiunile preventive ce au ca scop respectarea normelor de 
convietuire sociala şi în anul urmator. 
 

 
 

In cursul anului 2013, poliţiştii locali au participat independent sau impreuna cu 
fortele din sistemul integrat de ordine publica la toate activităţile cultural-sportive, 
religioase, comemorative sau probleme sociale, care au avut loc pe raza municipiului 
Focşani, fara a inregistra evenimente deosebite.  
       In data de 24 ianuarie 2013 poliţiştii locali au acţionat cu efective marite alaturi de 
alte structuri de ordine publica, pentru asigurarea unui climat de siguranta şi ordine 
publica cu ocazia manifestarilor cultural- artistice care s-au desfăşurat cu ocazia „Zilei 
Unirii Principatelor Romane”;   
        Totodata în data de 1 decembrie 2013 poliţiştii locali au executat serviciul de 
mentinere a ordinii şi linistii publice în Piaţa Unirii din municipiul Focşani, cu ocazia 
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manifestatiilor desfăşurate de Ziua Naţională a României. Având în vedere numărul 
mare de participanţi la aceste evenimente au fost luate măsuri de siguranţă, pentru a fi 
prevenite actele de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi a fost asigurată dirijarea şi 
fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate. 
      In perioada 1-8 Martie 2013, poliţiştii locali au avut în vedere protejarea populatiei 
impotriva unor activităţi comerciale ilicite, conform prevederilor legale în vigoare, fiind 
interzisa vanzarea ambulanta a oricaror tipuri de marfuri în alte locuri decat cele 
autorizate de Primăria municipiului Focşani ; în acest sens poliţiştii locali au depistat 
persoanele care nu aveau autorizatie, acestea fiind indrumate catre zonele din Piaţa 
Moldovei autorizate pentru comercializarea mărfurilor specifice sezonului (mărţişoare, 
flori). 
       In perioada sărbatorilor pascale - 5,6 mai 2013 - poliţiştii locali au avut în vedere 
bisericile şi cimitirele de pe raza municipiului Focşani, datorită numărului mare de 
credinciosi care au participat la manifestarile religioase; 

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 îndepartate persoanele care apelează la 
mila publicului - cerşetori, persoane fără adăpost – din apropierea bisericilor / lăcaşelor 
de cult. 

         Au fost asigurate măsuri de siguranţă rutieră şi ordine publică pe bd. Unirii – 
pentru desfăşurarea concertului şi a festivităţilor din data de 9 mai 2013 – Ziua Europei 
organizate de Primăria municipiului Focşani şi Consiliul Judetean Vrancea ; de 
asemenea, în data de 01.06.2013, poliţiştii locali au executat serviciul de patrulare în 
« Gradina Publica » şi zona adiacenta, în vederea desfasurarii în condiţii de siguranta a 
manifestarilor dedicate Zilei Copilului – 1 iunie 2013. 
  In perioada 4-7 iulie 2013, poliţiştii locali au executat serviciul de menţinere a 
ordinii şi linistii publice şi a fost supravegheat traficul rutier în Piaţa Unirii şi Grădina 
Publică, pentru desfăşurarea în bune condiţii a festivitatilor organizate de Primăria 
municipiului Focşani şi Consiliul Judeţean Vrancea, cu ocazia Zilelor Municipiului 
Focşani/ Festivalul Berii. 
       In perioada 3-6 octombrie 2013, poliţiştii locali au executat serviciul de menţinere 
a ordinii şi linistii publice în Piaţa Unirii şi Grădina Publică din municipiul Focşani, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului – Bachus 
2013; în cadrul acţiunilor desfăşurate, poliţiştii locali au acţionat cu precădere în zonele 
unde au fost indicii cu privire la tulburarea ordinii şi linistii publice, consum de alcool şi 
nerespectarea normelor de curatenie; de asemenea poliţiştii locali au asigurat buna 
desfăşurare şi fluidizarea traficului rutier şi pietonal, iar persoanele care nu s-au 
conformat prevederilor legale au fost avertizate verbal sau au fost sanctionate 
contraventional.    
 In scopul asigurării unor sărbători liniştite, poliţiştii locali au acţionat în zilele de 
Crăciun - 25/26 decembrie 2013 - pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică 
locuitorilor municipiului Focşani; cu această ocazie, poliţiştii locali au patrulat zilnic pe 
străzile din cartierele oraşului pentru asigurarea ordinii şi linistii publice şi respectarea 
normelor de convieţuire socială. In ultima zi din anul 2013 şi inceputul anului 2014, 
poliţiştii locali au avut în vedere asigurarea unui climat de siguranţă publică şi buna 
desfăşurare a evenimentelor artistice organizate de către Primăria Municipiului Focşani 
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şi Consiliul Judeţean Vrancea, în noaptea dintre ani. În acest sens, cu ocazia 
desfăşurării Revelionului în aer liber, poliţiştii locali au acţionat în vederea prevenirii 
comiterii de fapte antisociale stradale şi îndepărtarea persoanelor care tulbură ordinea şi 
liniştea publică. 

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală a municipiului Focşani 
cooperează cu unităţile, respectiv structurile teritoriale judeţene ale Poliţiei Române, ale 
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 situţtii ce excedează atribuţiilor ce îi revin 
potrivit legii. 

 

              III. Activităţi desfăşurate în colaborare cu Poliţia municipiului Focşani 

Pe parcursul anului 2013, poliţiştii locali au desfăşurat şi alte activităţi, în 
colaborare cu Poliţia municipiului Focşani, după cum urmează: 
        - Au fost efectuate un număr de 558 pânde/ supravegheri operative şi au fost 
aplanate un număr de peste 41 stari 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; 
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         - 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 verificate/ legitimate un 
număr de peste 1208 persoane suspecte, deoarece au fost depistate la ora târzie pe 
stradă şi aveau un comportament suspect; 

              - Au fost supravegheate bancomatele, instituţiile bancare, casele de pariuri 
sportive, casele de schimb valutar, casele de amanet, cazinourile, sălile de jocuri de 
noroc, agenţiile loto, staţiile de carburanţi, agenţiile de voiaj, agenţiile de turism, 
magazinele de bijuterii, oficiile poştale; 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 violenţă; 

      - Au fost supravegheate parcările auto slab iluminate pentru a fi prevenite furturile 
din autoturisme şi au fost verificaţi agenţii de pază/ sistemele de pază din cadrul unităţilor 
economice pentru prevenirea furturilor şi spargerilor; au fost supravegheate şcolile şi 
societăţile comerciale de pe raza municipiului Focşani; au fost supravegheate lăcaşele 
de cult/ bisericile din municipiul Focşani şi au fost îndepărtate persoanele care apelează 
la mila publicului trecător din apropierea acestora. 

Pe parcursul anului 2013, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au 
constatat un număr de 171 sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr de 94 
avertismente şi un număr de 77 amenzi contravenţionale aplicate, în valoare de 38050 
lei, fapt ce a condus la creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor municipiului 
Focşani, după cum urmează: 

           - Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, un număr de 160 sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 87 avertismente şi 73 amenzi, în valoare de 25450 lei; 

           - HCL Focşani nr. 63/2002 privind gospodărirea municipiului Focşani, un număr 
de 9 sancţiuni contravenţionale, dintre care 5 avertismente şi 4 amenzi, în valoare de 
2600 lei;  

        - HCL Focşani nr. 30/2007 – privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a spaţiilor de joacă pentru copii” aflate pe domeniul public din municipiul 
Focşani - un număr de 2 sancţiuni contravenţionale – 2 avertismente;  
       - Procese verbale de contravenţie anulate =  20 bucăţi. 

 
          IV.Serviciul privind Circulaţia pe drumurile publice 
 

În conformitate cu prevederile Legii 155/2010, privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale, Serviciul privind circulaţia pe drumurile publice are în 
competenţă asigurarea fluenţei şi siguranţa traficului rutier, constatarea şi sancţionarea 
faptelor privind oprirea, staţionarea, accesul interzis, respectarea tonajului, mopede, 
biciclete, pietoni, vehicule cu tracţiune animală precum şi întocmirea documentelor în 
cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe raza municipiului Focşani; au fost 
identificate autovehiculele – cu masa maximă – de peste 3,5 tone şi au fost date 
înştiinţări/ fluturaşi, pentru a se discuta cu proprietarii, ca aceste autovehicule să fie 
parcate doar în spaţii special amenajate. 

Prin urmare poliţiştii locali au asigurat supravegherea şi fluidizarea traficului 
rutier cu ocazia refacerii covorului asftaltic pe unele artere de circulaţie sau cu ocazia 
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unor tăieri de corecţie a arborilor, iar împreună cu agenţii din cadrul Poliţiei municipiului 
Focşani au urmărit fluidizarea circulaţiei rutiere în principalele intersecţii din zona 
centrală a municipiului Focşani, precum şi cu ocazia unor manifestări cultural-sportive, 
religioase, comemorative sau vizita unor delegaţii în municipiul Focşani; de asemenea, 
s-a urmărit fluidizarea circulatiei rutiere în principalele intersecţii din zona centrala 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 661 
autovehicule depistate ca fiind oprite sau staţionate neregulamentar. 

Poliţiştii locali, în colaborare cu agenţii de la Poliţia Rutieră, din cadrul 
Inspectoratului de Politie Judeţean Vrancea, au executat serviciul de fluidizare a 
traficului rutier pe raza municipiului Focşani, pentru depistarea conducătorilor auto care 
încalcă regulile de circulaţie pe drumurile publice; s-a acţionat pentru respectarea 
normelor de circulaţie rutieră a tuturor conducătorilor auto, conduita preventivă şi 
reducerea vitezei excesive pe drumurile publice. 
 

 
 

Alte activităţi desfăşurate: 
- 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; 
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au fost testaţi cu aparatul alcooltest conducătorii auto şi au fost verificate autoturismele, 
conform noilor reglementări cu privire la starea tehnica a acestora, pentru prevenirea 
accidentelor rutiere pe drumurile publice; acţiune pe linie de anvelope de iarnă.  

   - Patrulare în zona de responsabilitate, avându-se în vedere 
identificarea autoturismelor abandonate pe domeniul public, conform prevederilor legale 
în vigoare, Legea nr.421/2002, cu modificările şi completările ulterioare; acţiune în 
vederea ridicării autoturismelor staţionate pe trecerile de  pietoni din municipiul Focşani ; 
acţiune pentru prevenirea tulburării folosinţei parcărilor de reşedinţă ; 

         - Pe parcursul anului 2013, poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind 
circulaţia pe drumurile publice au constatat un număr de 2612 sancţiuni 
contraventionale, dintre care un număr de 1689 avertismente şi un număr de 923 
amenzi contraventionale aplicate, în valoare de 151020 lei, fapt ce a condus la 
cresterea gradului de siguranta al cetăţenilor municipiului Focşani, după cum urmează: 

       - OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, un număr de 69 sancţiuni, dintre care 40 avertismente şi 29 
amenzi, în valoare de 4980 lei; 

      - HG nr.1391/2006  privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, un număr de 2331 sancţiuni, dintre care 1532 avertismente şi 
799 amenzi, în valoare de 136240 lei; 

           - Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala, a ordinii şi linistii publice, republicata, un număr de 16 
sancţiuni contraventionale : amenzi, în valoare de 3700 lei; 

           - HCL Focşani nr.63/2002 privind gospodarirea municipiului 
Focşani, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 49 
sancţiuni contraventionale, dintre care 40  avertismente şi 9(noua) amenzi, în valoare de 
2700 lei;  

           - HCL Focşani nr.95/2006 privind aprobarea Regulamentului privind 
amenajarea, intretinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului 
Focşani, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 121 sancţiuni, dintre 
care 61 avertismente şi 60 amenzi, în valoare de 2750 lei; 

       - HCL 110/2008 privind aprobarea Regulamentului privind 
amenajarea, întretinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului 
Focşani, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 15 sancţiuni, dintre care 
6(sase) avertismente şi 9(noua) amenzi, în valoare de 450 lei; 

      - Legii nr.448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicata, un număr de 11 sancţiuni, dintre care 10 avertismente şi 
1(una) amenda, în valoare de 200 lei; 

      - Procese- verbale de contravenţie anulate – 53 bucăţi. 
 
V. Serviciul Pază Bunuri şi Valori 
 
       Serviciul Paza Bunuri şi Valori isi desfăşoară activitatea în interesul 

comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi linistii publice, pazei şi protecţiei 
obiectivelor de interes local, de pe raza administrativă a municipiului Focşani, 
acţionează în sprijinul instituţiilor statului şi execută orice alte activităţi date în 
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competenţă, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor 
imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii. 

        De asemenea, Dispeceratul Poliţiei Locale a municipiului Focşani a 
asigurat în regim de permanenţă punerea în aplicare a planului operativ de acţiune în 
situaţii de urgenţă a municipiului Focşani, cunoaşterea permanentă a situaţiei operative 
din zonele de responsabilitate, a transmis dispoziţiile conducerii în vederea executării 
misiunilor permanente şi temporare precum şi executarea acestora şi respectarea 
convorbirilor în trafic radio. 

        În perioada supusă analizei, Poliţia locală a funcţionat cu 82 funcţionari 
publici şi  personal contractual- 4(patru) persoane, dintre care o persoană care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului administrativ şi 3 agenti 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. 
 

 
 
VI.Informarea presei 
 
         Mass media reprezintă cel mai important partener pentru informarea 

publicului în ceea ce priveste acţiunile desfăşurate de Poliţia locală a municipiului 
Focşani. Activitatea de comunicare a urmarit, în primul rand, informarea corecta, 
obiectiva, precum şi cresterea gradului de transparenta în privinta activităţii institutiei.  

         Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin doua directii principale: din 
oficiu, prin transmiterea de comunicate/informatii de presa, sau la solicitarea 
reprezentantilor mass-media – în total au fost transmise un număr de 24 informari cu 
privire la activitatea Politiei Locale a municipiului Focşani care au fost publicate în presa 
locala. 

        Informatiile de presa astfel structurate asigura o baza de date utila pentru 
realizarea unor analize de imagine şi continut privind activitatea Politiei Locale, pentru a 
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evalua impactul mediatic al cetăţenilor sau pentru a mentine o relaţie de comunicare 
transparentă cu mass-media. 

   În perioada de referinta, personalul Politiei Locale a municipiului Focşani a 
desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale conform 
competentelor ce le revin prin Legea nr.155/2010 şi HG nr.1332/2010, în vederea 
apararii drepturilor şi libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii publice şi 
private, prevenirea şi descoperirea infacţiunilor, în toate domeniile pentru care sunt 
imputerniciti sa actioneze, respectiv: asigurarea ordinii publice, circulaţia pe drumurile 
publice, disciplina în construcţii şi afisajul stradal, protectia mediului, activităţi 
comerciale, evidenta persoanelor şi alte domenii stabilite de lege, dupa cum urmeaza: 

  
VII. Informare privind activitatea Compartimentelor privind protecţia 

mediului, activitatea comercială, disciplina în construcţii şi afişajul stradal  
 
        - Poliţiştii locali au intensificat controalele în pieţele agroalimentare pentru 

asigurarea unui comerţ civilizat şi combaterea faptelor ilicite; de asemenea, ţinând cont 
de numărul mai mare de persoane care desfăşoară acte de comert neautorizat şi 
sesizarile primite din partea cetăţenilor, poliţiştii locali au acţionat pentru identificarea şi 
indrumarea acestora spre pietele agroalimentare din municipiul Focşani; în cursul anului 
2013 au fost efectuate un număr de 764 verificari/controale, la le comerciale de pe raza 
municipiului Focşani, cu privire la respectarea autorizatiei de funcţionare, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare ; 

        - S-a acţionat în vederea combaterii comertului stradal neautorizat care se 
desfăşoară în alte locuri decât cele special amenajate (respectiv a condiţiilor şi a 
locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale) şi au fost sanctionate 
persoanele care se sustrageau de la plata taxelor legale ;  

     - Au fost supravegheate zonele în care se fac frecvent depozitări de gunoi 
şi moloz pe domeniul public şi au fost date înştiinţări cu termen de ridicare, conform 
prevederilor legale – HCL Focşani nr.63/2002 privind gospodărirea municipiului 
Focşani ; de asemenea, au fost înmanate înştiinţări persoanelor care deţin animale de 
companie pentru respectarea prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr.140/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

    - Au fost verificate autorizaţiile de construire şi au fost somate persoanele 
care nu aveau autorizatii pentru construcţiile efectuate sa intre în legalitate; în acest 
sens au fost aplicate un număr de 332 somaţii, dupa cum urmeaza: disciplina în 
construcţii şi afisaj stradal – 43 somaţii aplicate, protectia mediului – 39 somaţii aplicate 
şi inspectie comerciala – 250 somaţii aplicate, în conformitate cu prevederile legale ; 

       - În perioada sezonului rece, poliţiştii locali au efectuat verificari/acţiuni 
pentru constientizarea comerciantilor detinatori de spatii comerciale şi proprietarilor de 
imobile din municipiul Focşani sa indeparteze zapada şi gheata din dreptul imobilelor în 
care isi desfăşoară activitatea. 

 
VIII.Compartimentul evidenţa persoanei 
          
Pe parcursul anului 2013 au fost efectuate un număr de 365 verificari la 

solicitarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor şi au fost date un 
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număr de 700 înştiinţări pe raza municipiului Focşani, avându-se în vedere punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 
ani, care nu aveau acte de identitate; de asemenea, au fost efectuate un număr de 
2(doua) verificari la domiciliu, la solicitarea Judecătoriei Focşani şi au fost amprentate 
un număr de 5(cinci) persoane la Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea – Serviciul 
Criminalistic; 

      În acest sens au fost intocmite referate de verificare şi au fost predate 
catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Populatiei Focşani, conform 
respectarii reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date. 

 
IX. Compartimentul juridic     
In 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 aparari la toate capetele de cereri.  

 
X. 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 venituri şi 
cheltuieli cu finanţare din bugetul local şi venituri proprii aprobat pentru Poliţia locală a 
municipiului Focşani, conform prevederilor stabilite de Consiliul Local al municipiului 
Focşani. 
       Personalul Politiei Locale are dreptul la uniforma de serviciu şi echipament de 
protectie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciilor, care se acorda gratuit 
şi se finanteaza din bugetul Politiei Locale a municipiului Focşani; uniforma şi insemnele 
distinctive se poarta de catre poliţiştii locali numai în timpul executarii serviciului; pe 
parcursul anului 2013, Poliţia locală a municipiului Focşani a achizitionat 
uniforme/echipament de vara/iarna pentru poliţiştii locali, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
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 În cursul anului 2013, personalul Compartimentului resurse umane a desfăşurat 
activităţi specifice în domeniu, respectiv intocmirea deciziilor de incetare a raporturilor 
de serviciu, de numire în functiile publice; sanctionarea disciplinara, cu diminuarea 
salariului: a fost sanctionat un funcţionar public din cadrul Serviciului Ordine Publica, 
care a consumat bauturi alcoolice în timpul executarii serviciului; eliberarea de 
adeverinte sau alte documente solicitate de angajati, intocmirea documentelor de 
acordare a drepturilor salariale, tinerea evidentei concediilor de odihna şi medicale, 
eliberarea documentelor de legitimare, întocmirea situaţiilor statistice trimestriale; 
desfăşurarea pregatirii profesionale lunare cu cele doua categorii de personal angajat al 
institutiei. 
 

 
 
        Pe parcursul anului 2013, un număr de 18 poliţiştii locali au urmat cursurile de 
formare initiala în Centrul National de pregatire din municipiul Iasi, cu durata de 3(trei) 
luni; în acest sens, poliţiştii locali au absolvit programele de formare initiala cu note 
foarte bune. 
         În urma promovării examenului, poliţiştii locali au obtinut un certificat de absolvire 
eliberat în condiţiile legii de catre instituţia organizatoare de specialitate, cu mentionarea 
competentelor profesionale dobandite. Certificatele de absolvire sunt tiparite cu antetul 
Ministerului Afacerilor Interne şi au regimul prevazut de lege pentru documentele de 
studii; poliţiştii locali au dreptul sa poarte armament şi munitie doar dupa absolvirea 
cursurilor de formare initiala, conform prevederilor legale. 
         Prin urmare, anul viitor poliţiştii locali vor continua programele de formare iniţială, 
conform Legii nr.155/2010 şi HG nr.1332/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale. 
          De asemenea, în anul 2014 un număr de 18 poliţişti locali vor urma cursurile de 
formare initiala; acestia vor fi trimisi 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. 
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OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2014 
 
        In vederea îmbunătăţirii performanţelor în anul 2014, cu efecte în creşterea 
gradului de securitate publică în municipiul Focşani sub toate aspectele, Poliţia locală  
işi propune realizarea principalelor obiective: 
         - Creşterea eficienţei activităţii în toate domeniile conferite de actele normative în 
vigoare; cresterea contributiei poliţiştilor locali la prevenirea faptelor de natura 
contraventionala şi infractionala; echiparea şi dotarea poliţiştilor locali intocmai 
dispozitiilor H.G. nr. 1332/2010; imbunatatirea starii şi practicii disciplinare în randul 
efectivelor Politiei Locale a municipiului Focşani; reducerea timpului de reactie pentru 
interventia şi operativitatea deplasarii poliţiştilor locali la evenimentele sesizate de catre 
cetăţenii municipiului Focşani; 
 

 
 
         - Perfectionarea continua a profesionalizarii efectivelor sub aspectul cunoasterii 
noilor acte normative, dar şi a măsurilor de interventie sau actiune în teren, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, pentru eficientizarea serviciului 
politienesc şi mentinerea ordinii şi linistii publice în zonele şi locurile stabilite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, prevenirea şi combaterea infractionalitatii 
stradale şi a fenomenului contraventional, conform prevederilor legale în vigoare; 
         - Asigurarea pregatirii profesionale a poliţiştilor locali cu atributii în domeniile 
Ordinii publice şi Circulaţiei pe drumurile publice, potrivit prevederilor legale : Legea nr. 
155/2010 şi Ordinul Ministerului Afacerilor Interne - privind formarea initiala, în institutiile 
de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atributii în 
domeniul ordinii şi linistii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere; 
       Pe considerentul că sediul actual în care se desfăşoară activitatea nu este 
suficient, deoarece o dată cu înfiintarea Politiei Locale a municipiului Focşani, au fost 
adaugate alte competenţe Politiei Locale, conform Legii nr.155/2010 şi HG 
nr.1332/2010, fiind necesare mai multe compartimente şi totodata o camera speciala 
destinata depozitării armamentului şi muniţiei de care dispunem, este necesar alocarea 
unui nou sediu pentru desfăşurarea tuturor activităţilor în condiţii mai bune. 
 
 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	172	

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FOCŞANI  
 

Serviciul Public Local de Asistenţa Socială Focşani este organizat  şi funcţionează 
ca instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Focşani, conform H.C.L. nr.74/25.03.2003, în conformitate cu  
respectarea principiilor şi valorilor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.  

Serviciul Public Local de Asistenţa Socială Focşani este acreditat, în baza deciziei 
de acreditare numărul 204 din 30.05.2012, ca furnizor de servicii sociale primare, cu 
titlu permanent şi temporar, fără găzduire şi asigură un număr de beneficii sociale, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare. 
Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar  menite 
să asigure prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale 
situaţiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 
nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.  

În cursul anului 2013, SPLAS Focşani a primit un număr de peste 11000 solicitari 
din partea cetăţenilor municipiului Focşani, pentru accesul la servicii şi beneficii sociale 
prevăzute de legislaţia în vigoare şi s-au întocmit peste 6900 anchete sociale. 

Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor de redistribuţie financiară destinate 
persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, prin 
intermediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani, în anul 2013 s-au 
realizat următoarele: 
      
      Beneficii şi servicii sociale acordate copiilor, persoanelor adulte, 
persoanelor vârstnice 
       

În anul 2013  în evidenţa SPLAS Focşani au fost în plată un număr de 105 
dosare de ajutor social pentru care s-au întocmit 427 de anchete sociale de reevaluare 
periodică, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi au fost acordate 
36 de ajutoare de urgenţă  familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de  necesitate 
deosebită. 
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       În vederea înscrierii la Cantina de Ajutor Social Focşani au fost verificate 112 
dosare pentru care s-au întocmit anchete sociale de acordare.  
       Conform Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, au fost în 
plata un număr de 141 de alocaţii pentru familiile şi persoanele singure care au copii în 
întreţinere, pentru care s-au efectuat pe parcursul anului 2013 un număr de 286 de 
anchete sociale de verificare periodică (la 6 luni), au fost operate în baza de date un 
număr de 512 declaraţii şi s-au întocmit referate şi proiecte de dispoziţie a primarului în 
vederea stabilirii, respingerii, încetării dreptului, a modificării cuantumului, suspendării 
dreptului sau pentru reluarea plăţii pentru un număr de 297 de titulari. 

Pentru beneficiile sociale mai sus menţionate titularul este persoana care solicită 
acordarea dreptului, iar beneficiarul acestui drept este familia. 
       Pe parcursul anului 2013, pentru copii au fost verificate, înregistrate şi gestionate 
următoarele beneficii sociale: 

 805 dosare de alocaţii de stat; 
 584 dosare de indemnizatie/stimulent de insertie pentru creşterea copilului până 

la vârsta de 2 ani, respectiv 3-7 ani pentru copilul cu handicap; 
 20 anchete sociale pentru „Bani de liceu”; 
 38 indemnizatii pentru persoane cu handicap grav; 
 94 dosare de asistenţi personali pentru copiii cu handicap grav. 
S-a acordat informare şi consiliere în vederea protejarii interesului superior al 

copilului şi s-au acordat servicii sociale în următoarele cazuri: 
 184 anchete sociale de evaluare şi reevaluare a familiilor copiilor aflati în situaţie 

de risc social; 
 24 planuri de servicii întocmite în urma evaluării situaţiei prin anchete sociale, din 

care 4 pentru minori care au săvârşit fapte incriminate de Codul Penal şi 20 
pentru copii aflati în situaţii de risc social, în vederea prevenirii separării de 
familie; 

 264 cazuri de consiliere psihologică acordată familiilor şi copiilor aflati în situaţie 
de risc social; 

 monitorizare periodică pentru: 3 copii reintegraţi în familie, 36 de copii aflaţi în 
evidenţa DGASPC Vrancea, 699 copii cu parinţi plecaţi la muncă în srăinătate, 2 
copii în vederea mentinerii relatiei cu părintele nerezident, în urma desfacerii 
căsătoriei părinţilor; 

 160 anchete sociale solicitate de instanta sau de notarul public în vederea 
exercitarii autoritatii părintesti şi a stabilirii domiciliului copilului; 

 7 anchete sociale privind cazurile de delicvenţă juvenilă; 
 61 de referate şi proiecte de dispoziţie în vederea numirii unui curator pentru 

minori la solicitarea notarului public. 
 227 anchete sociale pentru expertizarea medicală a copiilor cu handicap 

 
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă a fost derulat proiectul „Dăruieşte din inima de 

copil”, care este un parteneriat educaţional intre SPLAS Focşani, Şcoala „Duiliu 
Zamfirescu” Focşani şi Crucea Rosie Vrancea. Obiectivul proiectului consta în 
pregatirea elevilor pentru viata, dezvoltarea colaborării dintre elevi din şcoli şi medii 
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sociale diferite. La eveniment au participat 30 de copii aflati în evidenţa SPLAS Focşani, 
care provin din familii numeroase cu venituri mici. 
 

 
 

Pentru persoanele adulte cu handicap au fost verificate, înregistrate şi gestionate 
documentele în vederea acordarii următoarelor beneficii sociale: 

- 194 dosare de indemnizatii pentru persoane cu handicap grav; 
- 260 dosare de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav; 
- 957 anchete sociale pentru expertizarea medicala a persoanelor cu handicap; 
- 64 anchete sociale pentru centrele de internare şi recuperare a persoanelor cu 

handicap grav;  
- 2304 persoane încadrate în gradul I sau II de handicap, inclusiv asistenţi 

personali, care au beneficiat de gratuitate pe mijloacele de transport în comun. 
 
În conformitate cu prevederile Ordinului Agentiei Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap nr. 319/2007 de aprobare a Tematicii instruirii asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, în cursul lunii mai 2013, cu participarea domnului director  
general adjunct Iulian Bulat au fost instruiti: 
         - 46 asistenţi personali angajati în perioada mai 2012-mai 2013; 
         - 110 asistenţi personali reinstruiţi.    
 

Pentru persoanele adulte : 
- aflate în detentie s-au întocmit 9 anchete sociale în vederea întreruperii 

executării pedesei privative de libertate; 
- fără adapost s-au întocmit 20 de anchete sociale pentru a beneficia de serviciile 

oferite de Adopostul de Noapte „Sf. Nicolae” din Focşani; 
- s-au întocmit 165 de anchete sociale diverse, privind petitii, inscriere în audienta, 

condamnati sau pentru persoane asistate în diferite unităţi de ocrotire din tara; 
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Pentru persoanele vârstnice, personalul de specialitate al SPLAS Focşani a 

acordat informare şi consiliere unui număr de peste 4500 de beneficiari şi a realizat 
următoarele activităţi:  

- 25 de anchete sociale pentru evaluarea socio-materiala a persoanelor care 
solicita internare în Caminul pentru Persoane Vârstnice Focşani; 

- 10 anchete sociale pentru persoanele care solicita externarea din Caminul 
pentru Persoane Vârstnice Focşani; 

- 13 anchete sociale pentru persoanele vârstnice  care si-au instrainat bunurile cu 
clauza de întreţinere viagera; 

- acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru: 3231 de 
pensionari a caror pensie lunara nu depaseste cuantumul de 850 lei, 92 detinuti 
politic şi persecutati politic, 28 veterani de razboi; 

- 215 anchete sociale pentru expertizarea medicala a persoanelor vârstnice cu 
handicap.  

 
SPLAS Focşani a desfăşurat şi alte activităţi în cursul anului 2013, astfel: 

- verificarea a 273 de beneficiari care au primit pachete cu alimente de 
sărbătorile de Pasti; 

- verificarea a 396 de beneficiari care au primit pachete cu alimente de 
sărbătorile de Craciun; 

- verificarea, la soliciatrea AJPIS Vrancea, a veridicitatii datelor inscrise în cererea 
de acordarea a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu agent termic de la ENET 
– 2766 anchete sociale, cu gaze naturale – 547 anchete sociale şi cu 
combustibili solizi, respectiv lemne – 185 anchete sociale; 

- întocmit referate şi proiecte de dispoziţie pentru stabilirea dreptului la ajutor 
pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2013-2014, cu combustibili solizi, 
respectiv lemne pentru 167 de beneficiari ci cu energie electrica pentru 20 de 
beneficiari. 
 
Menţionam ca prin compartimentul juridic din cadrul SPLAS Focşani s-au 

întocmit: 
 606 proiecte de decizii ale directorului executiv; 
 administrarea a 20 de dosare judiciare şi de reprezentare în fata instanţelor de 

judecata  în cauzele judecate în aceste dosare; 
 162 avize de legalitate pentru contractele de munca ale asistenţilor personali 

pentru persoanele cu handicap grav; 
 consiliere juridica în vederea instituirii tutelei, curatelei etc. 

 
În cadrul SPLAS Focşani funcţioneaza Compartimentul strategii, programe, proiecte. în în

anul 2013, în cadrul acestui compartiment au fost desfăşurat următoarele activităţi principale: 
 Informare, pe diverse căi de comunicare, despre lansarea de licitaţii de proiecte 

din partea finanţatorilor Naţionali/ interNaţionali; 
 Activitate de cautare şi atragere de sponsorizari şi donatii, pentru a sprijini 

derularea activităţii din cadrul celor doua creşe / la sediul SPLAS Focşani; 
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 Monitorizarea lunara 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)/si în str. Panduri, pentru persoane adulte fără locuinta şi elaborarea 
raportului lunar; 

 elaborarea de propuneri de proiect în domeniul social, după cum urmează: 
 fişa de proiect de infrastructura socială ,,Centru Social Comunitar”, pentru a fi 

inclus în strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2022, întocmit şi inaintat 
Primariei, în luna mai;  

 fişa de proiect de infrastructura socială ,,Extindere Creşa Focşani”, pentru a fi 
inclus în strategia de dezvoltare a municipiului Focşani 2014-2022; 

 implementarea de proiecte sociale, în regim propriu sau în parteneriat. 
 
Principalele proiecte aflate în perioada de implementare în anul 2013 au fost : 

 „Formare, consiliere, ocupare – model interregional de reintegrare a persoanelor 
private de libertate” , cu finanţare POSDRU, beneficiar Fundatia Şcoala Romana 
de a Afaceri, Filiala Vrancea. 

 „Reducerea Riscului de Recidiva dupa Inchisoare” – program de pregatire pentru 
liberare şi asistenţa post-penala a persoanelor private de libertate, derulat în 
parteneriat cu Penitenciarul Focşani; 

 Proiect „Dăruieşte din inima de copil”, în parteneriat educaţional intre SPLAS 
Focşani, Şcoala „Duiliu Zamfirescu” Focşani şi Crucea Rosie Vrancea.  

 
 

  
 
 
 implementarea de proiecte de voluntariat : 

 
În anul 2013 a fost finalizata a patra runda a proiectului VET – Voluntariat pentru 

educaţie timpurie, cu sprijinul partenerului, Filiala de Cruce Rosie Vrancea. Cei 6 
voluntari au  primit certificatele de voluntariat. în al doilea semestru activitatea de 
voluntariat, realizata prin cea de-a cincea runda a proiectului VET a fost preluata de 
către serviciul de specialitate nou infiintat – Seviciul Public Creşe din Municipiul Focşani.  

În trimestrul I, în cadrul unui parteneriat inter-instituţional cu Liceul Pedagogic 
„Spiru Haret” din Focşani, un număr de 29 de elevi, din clasa a IX-a, organizati în 4 
echipe de 7 tineri,  au realizat practica de specialitate de educatori-puericultori, 
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saptamanal, în cadrul Creşei nr. 7, Focşani. Acestia au folosit în activităţile educaţive la 
grupa Cutia Discovery (aplicaţii / experimente privind mediul inconjurator, corpul uman, 
electricitatea), donata de Fundaţia Siemens către SPLAS Focşani. 
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 participarea în proiecte, ca beneficiar : 
SPLAS Focşani a participat, ca benficiar în cadrul programului RO-FOSOCMED, 

desfăşurat în perioada 04.06- 20.06.2013, sub egida organizatiei non-profit Senior 
Experten Services (SES) din Germania, în parteneriat cu Crucea Rosie Vrancea. în 
contextul de dezvoltare a cooperarii, oganizatia non-profit SES din Germania, asigura 
seniori experti în domeniul ingrijirii persoanelor vârstnice. 

În cadrul acestui proiect, un număr de 9 angajaţi ai SPLAS Focşani au participat 
cu succes la Cursul de ingrijire persoane vârstnice, susţinut de expertul SES, d-na 
Marlis Bartkiewitz-Schmidt, în luna iunie 2013. 

 

 
 

De asemenea, în anul 2013, a fost elaborată, la solicitarea Instituţiei Prefectului 
Vrancea, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2013-2016, la nivel local. 
 

În anul 2013, SPLAS Focşani a deschis propria pagina de internet, la adresa:  
http://splasFocşani.wordpress.com/ 
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CANTINA DE AJUTOR SOCIAL  

 
Cantina de ajutor social funcţionează în baza LEGII nr.208/1997 şi a HOTARARII 

nr. 22/27 februarie 1997. Ca unitate de asistenţă socială cu personalitate juridică, 
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 
142 RON stabilit prin OUG nr.43/2013 iar alocaţia de hrană este în cuantum de 7 lei cf 
HCL nr.127/ 306/ 25.10.2012;  

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează  
în  condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşii vârsta de 25 de ani, 
respectiv 26 de ani în cazul celor  care urmează studii superioare  cu o durată mai  mare  
de  5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a; 

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

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

următoarele situaţii; sunt izolat social, nu au susţinători legal, sunt lipsite de venituri;  
f) invalizii şi bolnavii cronici;  
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 
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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. 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  îndreptăţite potrivit art.1: 
a) pregătirea şi servirea a două mese zilnic, de persoană, prânzul şi cina în limita  

alocaţiei  de hrană prevăzute de reglementările  legale ; 
b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei de ajutor social cu produse 

agroalimentare de bază, la preţurile la care acestea  au fost achiziţionate ; 
c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la 

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

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

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

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

bază de anchetă socială, potrivit dispoziţiei primarului. La stabilirea  venitului net lunar al  
familiei şi după caz, al persoanei singure se iau în considerare  toate veniturile  pe care 
membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care  provin din îndemnizaţia de şomaj, 
creanţe  legale, convenţii civile  de întreţinere aflate în executarea, îndemnizaţii 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 
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a se  putea  depăşi regimul normal de lucru  şi cu respectarea  normelor de securitate şi  
igienă a muncii conform HOTARÂREA nr. 237/2001 privind stabilirea participării 
persoanelor care beneficiază de serviciile Cantinei de 490  beneficiari de ajutor social la 
Cantina de ajutor social Focşani, adica 156 familii. 

Din numărul de 490 persoane care beneficiază de hrană pe bază de anchetă 
socială, un număr de 100 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 490 persoane, Cantina de ajutor social distribuie hrană la 41 
pensionari, 34 persoane cu handicap şi 416 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., conform HCL 
nr.127/306/25.10.2012 alocaţia de hrana  este de 7 lei    
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În anul 2013 s-au alocat de la bugetul local credite bugetare  în forma initiala în  
sumă totală de 1486000 mii lei, repartizate astfel: 

                                                                        - mii lei - 
TITLU  I  CHELTUIELI DE PERSONAL                               213,000  
TITLU II  BUNURI ŞI SERVICII                                     1273,000     

            Din care : 
          1. Hrana pt oameni      1132,000 
          2. Bunuri şi servicii                                                  78,000 
           - Încălzit , iluminat                                                 27,000 
           - Materiale pt curăţenie                                                  5,000 
           - Apă ,canal, salubritate                                              5,000 
           - Poştă telefon telex radio                                            2,000 
           - Furnituri de birou                                                        3,000   
           - piese schimb                                                                1,000               
           - Carburanti                                                                   6,000 
           - Alte bunuri .şi prest servicii                                        29,000 
         3. Medicamente                                                              0,500                        
         4. Reparaţii  curente                                                    12,000  
         5.Bunuri de nat.ob.inventar                                            4,000  
         6. Protectia muncii                                                       1,150 
        7. Pregatirea profesionala                                         4,000 
        8. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                        41,000      
          

Creditele deschise şi repartizate la data de  31.12.2013, au fost consumate astfel:  
 

TITLU I .CHELTUIELILE DE PERSONAL                        214,200 lei 
       TITLU II. CHELTUIELILE MATERIALE ŞI SERVICII        1343,000 lei 
            Din care : 

- Hrana pt oameni                                                                1131,150 lei 
- Bunuri şi servicii                                                              77,400 lei  
- Bunuri de nat. Ob.inv.                                                               8, 300 lei 

           - Medicamente                                                                             0,200 lei 
           - Reparaţii curente                                                                       9,800 lei 
          - Protectia muncii                                                                         1,150 lei 
          - Alte cheltuieli                                                                         111,000 lei   
          - pregatire profesionala                                                                4,000 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 anul 2013 au fost aprobate prin HCL nr.346/28.11.2013 un număr de 17 

posturi  în organigrama şi statul de functii . în prezent sunt ocupate doar 10 posturi şi 
7posturi sunt  vacante (  2 studii superioare ; 5 studii medii  ;)  

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 indicatorul nr. de mese servite de 
beneficiari cantinei de ajutor social se prezintă astfel :                                                                        

            
Nr.mediu 

Total mese 
servite 

Valoarea 
Alocaţiei 

Valoarea 
asigurată 

Valoare 
sponsorizata  

Procent 
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beneficiari 
Zilnic 

Conform 
H.G.421/2008 

Prin buget 

0 1 2 3 4 5 = 3/2 
430 1080536,41 1098650 1343000 0 122,24 

 
    

De asemenea în anul 2013 s-au aprobat  4134 mese, adică 590 persoane (in 
medie 84 persoane /lună) persoane aflate în situaţii economico sociale şi medicale  
deosebite (in cazurile de urgenţă, servirea mesei la cantina de ajutor social Focşani a 
fost aprobata pentru cel mult 7 zile , de directorul instituţiei) 

- s-au acordat  4134  mese a carui valoare se ridica la suma de 28940. lei  
La data de 31.12.2013 debite create reprezentând  contravaloare mese 30% au 

fost în cuantum de  lei  58252 ,00  lei, incasandu-se suma  de 55115,00 lei (provine şi 
din anii anteriori) urmand să se încaseze diferenta  15861,00 lei în perioada imediat 
următoare , urmare a recalculării veniturilor medii realizate pe persoană.  

De asemenea a fost transferata suma de 5901 lei ,debite pe baza de proces 
verbal pentru a fi urmarite de către primarie . 

Venitul net/persoană luat în calcul pentru acordarea gratuită a hranei a fost de 
142 lei/persoană conform OUG nr.43/2013 . 

Pe perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 valoarea alocaţiei de hrană a fost de 7,00 
lei stabilită în baza HCL nr. 127/306/25.10.2012 privind alocaţiile zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială. 

Instituţia  a colaborat cu 12  firme şi persoane fizice furnizori de alimente  cu care 
s-au încheiat contracte de furnizare de produse şi alte 10 firme au fost încheiate 
contracte de prestari servicii. Achiziţia de produse facandu-se prin SEAP , conform  
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2013 unitatea noastră va asigura pregatirea hranei pentru alte persoane 
aflate în situaţii economico sociale şi medicale deosebite şi anume, a pregatit 400 
pachete cu hrana pentru sărbătorile sfinte ale pastelui , în valoare de 50 lei/pachet , în 
baza HCL nr.67/28martie 2013 şi pentru sărbătorile iarna  ale CRACIUNULUI  s-a a 
sigurat hrana în baza HCLnr.309/31 octombrie 2013 , pregatindu-se astfele tot 400 
pachete în valoare de 50 lei/pachet   

În anul 2013 în conformitate cu prevederile HG nr.950/2012 de modificare şi 
completare a HG nr.600/2009 privind stabilirea de ajutoare  alimentare care provin  din 
stocurile de interventie  comunitare destinate  categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate  din Romania  şi atributiile instituţiilor  implicate în plan european   şi 
Dispozitia nr.16739/23 octombrie 2008 a Primariei Municipiului Focşani  de punere în 
aplicare a planului anual PEAD 2013 pentru furnizare de  produse alimentare şi acordul 
de cooperare  privind furnizarea de produse  alimentare  nr.10372 /10.10. 2013 prin care 
urmeaza sa se distribuie  9  produse şi anume    (FAINA  15,634 kg /persoana; 
CONSERVA CARNE PORC - 3buc;  MALAI_ 8,518 kg/persoana;  PASTE FAINOASE -
0,584 kg/persoana; ZAHAR - 2,770  kg /persoana);  ROŞII în SUC PROPRIU -0,935kg; 
MIERE- 0,292kg ; ULEI - 5,274l/)  provenite din stocurile de intervenţie comunitare către 
persoanele cele mai defavorizate din municipiul Focşani , din aceasta categorie facand 
parte: 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	184	

- pensionarii din sistemul public de pensii ale caror drepturi , obtinute  din pensii sau , 
dupa caz , din pensii cumulate, se afla sub 400 lei/persoana – 1712 persoane 
- persoanele care au stabilit prin dispozitia scrisa a primarului, dreptul la un venit minim 
garantat acordat în baza legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  – 220 
persoane 
- somerii care beneficiaza de indemnizatie  de somaj acordata potrivit prevederilor fortei 
de munca   - 890 persoane 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat , adulti şi copii – 3843 persoane 
- persoane beneficiare de legi speciale   -49 persoane  
TOTAL PERSOANE BENEFICIARE  DE PROGRAMUL PEAD - 6711 PERSOANE 

 
La sfarsitul anului 2013 s-au distribuit aceste produse la un număr de 5000 

persoane. 
Tot în anul 2013  în conformitate cu prevederile art.2 din legea nr.321/2001 

privind acordarea gratuita de lapt praf pentru copii cu varste cuprinse în intre 0-12 
luni,Ordinul nr.449/410/10.07.2001 al ministrului sănătatii şi familiei şi al ministrului 
administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza 
de lapte matern , am distribuit  647  cutii lapt praf pe baza retelor emise de medicul de 
familie . 

Pentru anul 2014 ne-am  propus:  
- să realizam o sala de mese din fonduri europene  sau o alta sursa de venituri ca sa se 
poata construi o sala  de mese  şi dotarea acesteia la standarde europene, dar poate 
totusi se gaseste o alta solutie viabila pentru construirea unei noi Sali de masa întrucât 
numărul acestor beneficiari de servicii sociale a crescut la 490 persoane .  
- Să asiguram promovarea unor practici în domeniul asistenţei sociale  şi contribuţia  la 
perfectionare acestui domeniu prin impartasirea de modele de buna practica  cu alti 
furnizori de servicii sociale;  
- să promovăm  o imagine pozitivă  a beneficiarilor de servicii sociale   furnizate de către 
instituţia noastră prin imbunătăţirea 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 Imbunatatirea 
acestora din punct de vedere calitativ; 
- asigurarea  accesului persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale 
deosebite la serviciile sociale furnizate de instituţia noastră; 
- întărirea colaborării asistenţului social cu beneficiarii de servicii sociale  prin  acordarea 
asistenţei necesare  prin vizitarea acestora la domiciliu  pentru evaluarea modului şi 
condiţiile acestora de viata; 
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- 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 sa  modernizam blocul alimentar  şi sa-l dotam la 
standarde  europene. 
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CǍMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCŞANI 
 
În anul 2013 instituţia a realizat venituri de 927,90 mii lei, compuse din: 
 subvenţii = 678,90 mii lei; 
 venituri proprii (contribuţia persoanelor asistate) = 249 mii lei. 
 
Cheltuielile instituţiei pe anul 2013, conform bugetului stabilit prin Hotărȃre de 
Consiliu Local au fost aprobate de 927,90 mii lei, repartizate astfel: 

 cheltuieli de personal şi contribuţii aferente = 315,90 mii lei; 
 bunuri şi servicii = 612 mii lei, din care: 

o hrană persoane asistate = 130 mii  lei; 
o utilităţi (energie electrică, energie termică, apa, canal) = 244 mii lei 
o alte cheltuieli (pază, materiale curăţenie, carburanţi, medicamente şi 

materiale sanitare, furnituri birou, reparaţii, alte bunuri şi servicii etc.) = 238 
mii lei. 

 

 
 

La data de 31 decembrie 2013 se ȋnregistrează obligaţii ȋn plată faţă de furnizori, 
pentru cheltuieli materiale, ȋn sumă de 1,7 mii lei (reprezentȃnd contravaloarea hranei 
achiziţionate ȋn ultima săptămȃnă a lunii decembrie 2013). 

La sfȃrşitul anului 2013, instituţia nu ȋnregistrează plăţi restante. 
În anul 2013 nu au existat operaţiuni respinse la viza de control financiar preventiv 

prorpiu. 
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; 
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 pe 19 martie 2013 am aniversat cinci 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 şi preşcolarii Grădiniţei 2 
structura 3 din Municipiul Focşani; 

 

 
 

 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, precum şi lucrări de 
deszăpezire atȃt a curţii cȃt şi a căilor de acces ȋn instituţie; 

 datorită faptului că la ȋnceputul lunii decembrie a anului 2012 s-a reuşit 
ocuparea postului de kinetoterapeut, gama de servicii de ȋngrijire şi recuperare-
reabilitare s-a extins; astfel, ȋn anul 2013, persoanele asistate de către instituţia 
noastră au beneficiat şi de servicii de masaj recuperator precum şi de activităţi 
de kinetoterapie – mobilizări active şi pasive ȋn articulaţii, exerciţii de gimnastică 
medicală etc., ȋn funcţie de afecţiuni şi de recomandările medicale, astfel ȋncȃt 
starea sănătăţii acestora s-a ameliorat, pentru unii dintre beneficiari reuşindu-se 
chiar ȋmbunătăţirea ȋn procente semnificative (50 – 60 %) a capacităţii motorii; 
de asemenea s-a reuşit dotarea parţială a cabinetului de kinetoterapie (oglindă, 
spalieri, canapea masaj, scăriţă); 

 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; 
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 reuşind dotarea blocului alimentar cu două cuptoare electrice, am putut 
diversifica alimentaţia vȃrstnicilor, precum şi ȋmbunătăţi calitatea hranei prin 
asigurarea unui regim igieno-dietetic corespunzător vȃrstei (s-au exclus 
prăjelile, sosurile tip rȃntaşuri etc.); 

 ca şi ȋn anul anterior, am continuat activitatea de autogospodărire, ȋmpreună cu 
beneficiarii, prin pregătirea de murături pentru sezonul rece; 

 prin implicarea intensă a personalului medical ȋn procesul de ȋngrijire-
monitorizare şi supraveghere afecţiuni cronice s-a reuşit ȋnscrierea unui procent 
de 65% dintre beneficiari la acelaşi medic de familie, medic ce efectuează lunar 
activităţi de control ale stării de sănătate a asiguraţilor la sediul instituţiei; 
totodată s-au continuat şi ȋmbunătăţit relaţiile cu Spitalul Judeţean de Urgenţă şi 
Ambulatoriul de Specialitate; 

 periodic, beneficiarii instituţiei noastre au participat atȃt la instruiri pe tema 
menţinerii stării de sănătate şi a prevenirii afecţiunilor sezoniere (viroze 
respiratorii, afecţiuni cardiace, afecţiuni digestive etc.), precum şi pe teme de 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi de sănătatea şi securitatea muncii (o mare 
parte dintre beneficiari au desfăşurat activităţi ȋn blocul alimentar sau ȋn spaţiul 
verde aferent instituţiei, ceea ce a impus ȋnsuşirea şi respectarea acestor 
reguli); 

 prin sprijinul agentului de la Poliţia de Proximitate desemnat zonei ȋn care se 
găseşte instituţia, beneficiarii au participat la discuţii şi instruiri ȋn domeniul 
protecţiei personale (transportul cu mijloacele de transport ȋn comun, măsuri de 
prevenire a devenirii victimelor infractorilor şi accidentelor rutiere etc.); 

 prin parteneriatul desfăşurat ȋmpreună cu Fundaţia „Sfȃntul Stelian”, o parte din 
beneficiarii instituţiei au participat ȋn luna august la o excursie la mȃnăstirile din 
judeţ şi ȋmprejurimi (jud. Galaţi); 

 ȋn anul 2013, instituţia noastră a fost beneficiara unui proiect al Fundaţiei de 
Cruce Roşie – filiala Vrancea, care s-a materializat ȋn amenajarea unui spaţiu 
de recreere ȋn aer liber (foişor, balansoar), proiect apreciat de către beneficiarii 
instituţiei. 
 

Dacă la ȋnceputul anului 2013 se găseau ȋn instituţie un număr de 41 de beneficiari, 
la finele acestui an numărul acestora se ridica la 47. Totuşi, numărul mediu de 
beneficiari pe parcursul anului a fost de 43, acest lucru datorȃndu-se fluctuaţiilor 
(intrări/ieşiri). 

Astfel, pe parcursul anului 2013, au intrat ȋn instituţie un număr de 21 beneficiari, 
iar un număr de 15 de beneficiari au părăsit instituţia, din care 6 din motive personale 
(prin reintegrare ȋn familia de bază – fapt datorat ȋn mare măsură consilierii sociale a 
aparţinătorilor, dar şi consilierii psihologice acolo unde situaţia a impus) şi 9 decedaţi. La 
ȋnceputul anului 2014 ȋn instituţie se găseau un număr de 47 de beneficiari, din care 23 
femei şi 24 bărbaţi. 

 
Propuneri pentru 2014: 

 
 ocuparea locurilor de cazare rămase neocupate; 
 atragerea de voluntari; 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	189	

 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); 
 continuarea dotărilor cabinetului de kinetoterapie şi a celor de ergoterapie 

(sculptură, pictură); 
 autogospodărirea ȋn procent de minim 50% pentru perioada rece (murături, 

compoturi, gemuri, dulceţuri etc.); 
 angajarea de personal pe locurile vacantate după 01.07.2013. 
Sperǎm ca aceste obiective propuse sǎ fie atinse şi realizate în totalitate în cursul 

anului 2014, astfel încât Cǎminul pentru Persoane Vârstnice Focşani sǎ constituie un 
exemplu în serviciile şi condiţiile de cazare oferite beneficiarilor sǎi. 
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SERVICIUL PUBLIC CREŞE                                       
 
          Serviciul Public Creşe funcţionează în baza Hotararii Consiliului Local  nr. 
227/25.07.2013 şi a HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolara ca unitate cu 
personalitate juridica în subordinea Consiliul Local al Municipiului Focşani incepand cu 
data de 01 septembrie 2013.  

Până la aceasta data a funcţionat în subordinea Serviciului Public Local de 
Asistenţa Socială Focşani. Preluarea   s-a efectuat în bune condiţii, beneficiind de 
sprijinul conducerii SPLAS pe intreaga perioada predarii – primirii, şi chiar dupa 
incheierea acestui proces.    

Serviciul Public Creşe prestează servicii de educaţie timpurie antepreşcolara 
gratuite. Activitatea de educaţie antepreşcolara se organizeaza pe niveluri şi tipuri, în 
conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea învăţământului. 
 

 
  

Creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a 
oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere şi educaţie timpurie 
copiilor de vârsta antepreşcolara.  
           în situaţia în care copilul antepreşcolar inscris în unul dintre serviciile de educaţie 
timpurie antepreşcolara prevăzute la alin. (1) implineste vârsta de 3 ani în timpul anului 
şcolar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului 
şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani. 

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează următoarele 
aspecte:  
            a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în 
plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularitatile specifice de 
vârsta ale acestuia şi de potentialul sau evaluat;  
             b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activa a adultului, 
rutina zilnica, organizarea eficienta şi protectiva a mediului şi a activităţilor de invatare;  
            c) promovarea jocului ca forma de activitate, metoda, procedeu şi mijloc de 
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realizare a demersurilor educaţionale la varstele timpurii;  
            d) promovarea interacţiunii cu ceilalti copii prin activităţi de grup specifice varstei;  
           e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.            

Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile de educaţie antepreşcolară sunt:  
           a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum Naţional, centrat 
pe dezvoltare fizica, cognitiva, emotionala şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea 
timpurie a eventualelor dificultati/deficiente de dezvoltare;  
              b) servicii de ingrijire, protectie şi nutritie a copiilor;  
              c) servicii de supraveghere a starii de sănătate a copilului;  
              d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, 
de educaţie parentala, de informare.  

In structura Serviciului Public Creşe Focşani se află 2 creşe situate astfel: 
– Creşa nr.1 din str. Aleea 1 Iunie nr. 1 - 50 locuri; 
– Creşa nr.7 din str. Diviziei nr. 1A - 50 locuri. 

Activităţile educative desfăşurate în cadrul unităţilor noastre ajuta la dezvoltarea 
senzorio-motorie, cerebrala, a limbajului şi intelesul sensului cuvintelor. 
 La stabilirea costului lunar de întreţinere pentru un copil ce frecventează creşa s-
a tinut cont de metoda de calcul deschisă în HG 1252/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie 
timpurie antepreşcolara.  

Pentru anul 2013 acest cost a fost stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local în 
cuantum de 380 lei/copil/lună. Conform aceleaşi metodologii, părintele plăteşte pentru 
un copil 20% din costul lunar de întreţinere, adica 76 lei/copil/lună. Hrana pentru fiecare 
copil este în suma de 8 lei/zi. Menţionăm că acestă sumă acoperă: micul dejun, masa 
de prânz (felul I, felul II şi desert) şi gustarea de după amiază. 

Contribuţia de hrana din partea părinţilor a fost virată în contul de venituri al 
Primăriei Municipiului Focşani în sumă de 23.055,02 lei (contravaloare contribuţie 6 
lei/zi/copil în luna septembrie, iar incepand cu luna octombrie aceasta  este de 3.62 
lei/zi/copil). 

De la 1 septembrie şi până la sfarsitul anului am avut un grad de ocupare pe 
ambele creşe de peste 80%.              
  În perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 s-au alocat de la bugetul local 
credite în sumă totală de 289.460 lei, repartizate astfel: 

                    - lei -         
Denumire Buget alocat Angajamente legale

TOTAL CHELTUIELI 289.460 279.457
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94.880 92.320
TITLUL II BUNURI şi SERVICII 194.580 187.137
Furnituri de birou 1.400 1.400
Materiale pentru curăţenie 6.530 6.529
Încălzit, Iluminat şi forta motrica 6.110 5.791
Apa, canal şi salubritate 2.080 1.751
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 870 737
Materiale şi prestari de servicii cu 
caracter funcional 

1.280 1.279

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 14.380 14.380
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funcţionare 
Reparaţii curente 35.160 35.113
Hrana pentru oameni 41.620 35.047
Medicamente şi materiale sanitare 1.250 1.215
Uniforme şi echipament 2.190 2.187
Alte obiecte de inventar 14.890 14.889
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 66.820 66.820

Având în vedere ca unitatea noastră s-a infiintat la 01 septembrie 2013 şi 
analizand EXECUŢIA BUGETARĂ la finele anului constatăm următoarele: 
 La activitatea finanţata din bugetul local privind CHELTUIELILE DE PERSONAL 
în anul 2013 s-au asigurat alocaţii bugetare pentru plata salariilor către angajaţi şi 
datoriile către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. 

La activitatea finanţată din bugetul local pentru CHELTUIELILE CU BUNURI şi 
SERVICII în anul 2013 s-au angajat cheltuieli şi s-au efectuat plăţi către GDF SUEZ, 
ELECTRICA,COSMOTE, RDS & RCS, CUP, furnizorii de alimente, materiale de 
curăţenie şi dezinfectanţi (conform bugetului repartizat) şi medicamente.  
 Din bugetul local ni s-au alocat fonduri pentru reparaţii, acestea fiind folosite 
pentru: 

 Repararea baii de la etaj situata în Creşa nr. 7 cu schimbarea gresiei, faianţei, 
a obiectelor sanitare şi refacerea instalaţiei sanitare; 

 Montarea  unui sistem de acces pe bază de cartela în cele doua creşe; 
 Înlocuirea uşilor vechi cu usi termopan şi a reparaţiilor aferente acestor lucrări; 
 Renovare cabinetului medical de la Creşa nr. 7. 

 
 Suma alocată pentru articolul 20.01.09 – Materiale şi prestari de servicii cu 
caracter funcţional a fost folosită pentru verificarea cântarelor la ambele creşe, reviziilor 
centralelor termice, efectuarea examenului anual de medicina muncii, verificarea şi 
reîncărcarea stingătoarelor. 
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 Menţionăm că unitatea noastră a folosit suma alocată pentru articolul 20.01.30 – 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare pentru achiziţionarea programului 
de salarii SALNET şi implementarea controlului intern. 
 Suma bugetată pentru articolul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar a 
fost folosită pentru achiziţionarea: 

 unui calculator şi a unei imprimante, acestea fiindu-ne necesare pentru 
desfăşurarea activităţii, în condiţiile în care nou infiintati fiind, nu aveam dotări 
în acest sens şi ne-am încadrat la capitolul exceptii; 

 uniforme şi echipament de protectie pentru personalul ambelor creşe; 
 2 frigidere de probe şi unul pentru legume şi fructe, 2 aspiratoare, 2 maşini de 

spălat, 2 cântare pentru bucătărie şi 2 cântare umane, 2 fiare de călcat, cate 
unul pentru fiecare creşa; 

 completarea mobilierului din bucătăriile ambelelor creşe şi a necesarului de 
vesela; 

 4 dozatoare de apă pentru cele doua creşe.  

 
Statul de personal prevede un număr de 47.5 posturi conform organigramei 

aprobate în Consiliul Local prin Hotărâre nr. 254/29.08.2013. În prezent sunt ocupate 
doar 23 posturi, iar diferenţa de 24.5 posturi sunt vacante. 

Unitatea a fost verificată de către organele de control din cadrul DSP, DSV, ISU,  
iar în urma acestora nu s-au constatat abateri de la normele legale în vigoare. 

Am avut parteneriat încheiat cu Crucea Rosie prin intermediul căreia am primit 
donaţii constând în scăunele pentru copii, materiale didactice şi jucării. Tot cu sprijinul 
Crucii Roşii avem încheiate contracte de voluntariat pentru ambele creşe. 

Un număr de 8 salariaţi din cadrul Serviciului Public Creşe a participat la un curs 
de formare de educator puericultor, iar până la finele anului 2013 au obtinut diploma de 
absolvire acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetarii. 
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În perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, copiii din ambele creşe au 
participat la diverse activităţi organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, de Sf. Nicolae şi 
serbare de Moş Crăciun. 

 

 
          

 
 

  Pentru anul 2014 ne propunem să realizăm următoarele: 
 montare pardoseală PVC (mipolam) la Creşa nr. 7(intr-o sală de clasă, pe holuri 

şi scări) şila Creşa nr 1(holul şi casa scării); 
 montare membrană acoperiş la Creşa nr.7(aceasta membrană expirând anul 

acesta); 
 renovare baie parter de la Creşa nr. 7; 
 montarea de usi termopan şi efectuarea reparaţiilor aferente la Creşa nr.1; 
 asigurarea creşterii calitatii serviciilor oferite; 
 promovarea unei imagini cat mai pozitive a Serviciului Public Creşe în randul 

comunităţii; 
 întocmirea un plan de formare  şi perfecţionare profesională. 
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TEATRUL MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCŞANI 
 

Anul 2013 are ca obiectiv principal pentru Teatrul Municipal Focaşni 
aniversarea centenarului de la inaugurarea clădirii Teatrului. Drept pentru care, încă din 
luna ianuarie, instituţia noastră a adresat un memoriu Consiliului local şi Primăriei 
municipiului Focşani în vederea demarării lucrărilor de reabilitare a clădirii.  
 

 
 
  Începutul fiecărui an este unul generos pentru activitatea Teatrului 
Municipal Focşani, deoarece sunt multe evenimente importante. Astfel, 15 Ianuarie este 
ziua în care naţiunea întreagă aniversează naşterea marelui poet Mihai Eminescu. Cu 
acest prilej pe scena Teatrului a avut loc spectacolul „Rătăciţi în dragoste”, avându-i în 
distribuţie pe actorii Dana Dembinschi-Medeleanu şi Sorin Francu, iar în deschidere 
actriţa Paula Grosu a recitat o poezie a celui sărbătorit. 
  Anticipând ziua de 24 Ianuarie, în data de 19 a avut loc în Sala Pastia un 
simpozion despre Unirea Principatelor. 
  Ziua de 24 Ianuarie a marcat 154 de ani de la Unirea Principatelor, iar 
Teatrul Municipal a fost prezent în persoana directorului său, Sorin Francu, 
prezentatorul manifestării. De asemenea au participat elevi ai Liceului din Panciu, care 
au susţinut un moment evocator în faţa oficialităţilor locale şi a invitatului de onoare, 
primul ministru Victor Ponta. 
  Spectatorii focşăneni au vizionat în seara zilei de 26 ianuarie spectacolul 
cu piesa „Încurcă lume” cu care Teatrul Municipal i-a încântat la fiecare reprezentaţie. 
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  Maia Morgenstern şi Constantin Dinulescu au fost oaspeţii Teatrului nostru 
în seara zilei de 29 ianuarie, când au susţinut spectacolul „Parchează maşina la 
Harvard”. 
  În data de 30 ianuarie Pompierii au avut o şedinţă de analiză, o dare de 
seamă a activităţii lor pe care Teatrul a găzduit-o. 
  În data de 31 ianuarie Teatrul Municipal a susţinut spectacolul „O noapte 
furtunoasă”. 

Teatrul din Bacău prezintă copiilor spectacolul „Pinocchio”.  
Totodată încep repetiţiile la spectacolul „Bolnavul închipuit”  în data de 11, iar 

pe 13 februaruie, la ora 19 are loc spectacolul cu acelaşi titlu. 
Teatrul Municipal găzduieşte şedinţa CECAR, în data de 28. 
Luna martie înseamnă desfăşurarea „Galelor Teatrale Focşănene”. Teatrul 

Municipal Focşani susţine în data de 5 martie spectacolul „Rătăciţi în dragoste”, apoi, în 
data de 07 martie „Încurcă lume”. 
 

 
 

Data de 15 martie s-a constituit într-un adevărat eveniment când maestrul 
Radu Beligan, la venerabila vârstă de 94 ani, a susţinut o adevărată lecţie de viaţă, 
morală, etică, emoţionând publicul focşănean cu „Confesiuni despre viaţă şi artă”. 

Data de 16 martie este rezervată Palatului copiilor pentru susţinerea 
„Festivalului naţional de dans”. 

Pe data de 18 martie au loc două spectacole. Unul laora 10, susţinut de 
Teatrul Municipal cu „Încurcă lume” pentru profesorii ce au participat la cercul pedagogic 
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şi un altul, la ora 18, susţinut de Teatrul „Fany Tardini” , cu spectacolul „Hotelul celor 
două lumi”. 

Galele Teatrale Focşănene încep în data de 25 ale lunii cu spectacolul 
„Sirena şi Victoria” susţinut de Teatrul din Buzău, avându-i ca protagonişti pe Diana 
Lupescu, Valeria şi Virgil Ogăşanu. 

Apoi, în dimineaţa de 26 martie cei mici au putut viziona spectacolul Teatrului 
Municipal „Frumoasa din pădurea adormită” o prelucrare de Lucica Nistor. 

Ziua Mondială a Teatrului, 27 martie, a fost sărbătorită pe sena Teatrului cu 
spectacolul „Hamlet” susţinut cu mult succes de trupa focşăneană. 

Galele continuă cu spectacolul Teatrului Municipal „Rătăciţi în dragoste” în 
seara zilei de 28 martie. 

Cu multă nerăbdare a fost aşteptat spectacolul „Bolnavul închipuit”, prezentat 
de Teatrul Municipal Focşani pe 29 martie, o comedie spumoasă ce smulge ropote de 
aplauze la fiecare situaţie, dar mai ales la întrebarea „Da’ ce boală aveţi !?” 

Teatrul Municipal Focşani a găzduit în data de 30 martie spectacolul „Marfă 
vie”. 

Galele Teatrale se încheie în data de 31 martie cu spectacolul Teatrului 
Municipal „Încurcă lume” aducând publicului pe buze zâmbete şi în suflet bucurie. 

Proiectul „Şcoala altfel”, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului împreună cu Inspectoratele Şcolare, urmăreşte valorizarea talentelor elevilor, 
implicarea acestora dar şi a profesorilor în activităţi nonformale, petrecerea timpului liber 
în activităţi extraşcolare de grup, eveniment ce are loc la începutul lunii aprilie. 

Ca urmare, Teatrul Municipal Focşani a programat pentru elevii vrânceni un 
spectacol de teatru al unui autor studiat, Molière. Este vorba de „Bolnavul închipuit”, o 
comedie spumoasă, cu un comic de situaţie debordant, care smulge publicului ropote de 
aplauze şi hohote de râs. Iar pentru cei mici spectacolul „Prinţesa şi muschetarii”, pusă 
în scenă de Ioan Constantinescu împreună cu colaboratori ai Teatrului Municipal. 
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Astfel că spectacolul „Bolnavul închipuit” a fost programat în zilele de 
01.04.2013, ora 15,30 pentru Liceul industrial Mărăşeşti. În data de 02.04.2013, ora 16 
pentru Liceul „Edmond Nicolau”. 

Data de 03.04.2013 a constituit un prilej de bucurie pentru copiii grădiniţelor şi 
claselor mici, care au putut viziona, participând cu toată fiinţa lor la întâmplările de pe 
scenă,  spectacolul „Prinţesa şi muschetarii”, cu două reprezentaţii  programate la orele 
9,00 şi 10,30. În cursul aceleiaşi zile, Teatrul Municipal a continuat reprezentarea 
spectacolului „Bolnavul închipuit” la ora 16,00 pentru elevii olimpici, iar de la ora 18,00 
pentru Colegiul Naţional „Unirea”.  

Activitatea Teatrului Municipal continuă cu susţinerea spectacolului „Încurcă 
lume”, o altă comedie pe care publicul focşănean o „gustă” cu plăcere, care s-a jucat în 
data de 18 aprilie la ora 19. 
 

 
 

Găzduirea altor activităţi în Sala Pastia a devenit pentru noi un fapt obişnuit şi, 
ca nişte gazde bune, am ajutat de fiecare dată pe cei care ne-au călcat pragul, 
primindu-i cu ospitalitate. Astfel că, aici se desfăşoară majoritatea manifestărilor 
extraşcolare ale unităţilor de învăţământ. Mă refer la „Balul bobocilor”. Conferinţa 
susţinută de  Solomon Marcu „+,- poezie”, desfăşurată în data de 22 mai, apoi cursul 
festiv al Colegiului Naţional „Unirea” desfăşurat în data de 30 mai, iar în data de 31 mai 
a avut loc un „Raport de ţară”, emisiune Tv. organizată de Digi24 împreună cu Consiliul 
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Judeţean Vrancea, Primăria Municipiului Focşani la care au participat instituţiile 
reprezentative ale economiei vrâncene. 

În ceea ce priveşte activitatea teatrală, în luna mai au avut loc spectacolele 
„Prinţesa şi muschetarii” în data de 21. Apoi, pe 23 mai s-a jucat la Buzău spectacolul 
cu piesa „Divorţul de aur”. Iar în data de 24 ale lunii, am găzduit spectacolul pentru copii 
„Neghiniţă”, susţinut de teatrul „Bacovia” din Bacău. 

Luna iunie continuă în aceeaşi notă, de găzduire a unor evenimente dar şi de 
reprezentaţii teatrale. 

Cum e de aşteptat, ziua de 1 Iunie a fost dedicată celor mici, prin susţinerea 
în Grădina publică a spectacolului „Prinţesa şi muschetarii”. 

Data de trei este alocată susţinerii Cursului festiv a Liceului nr.1 „Edmond 
Nicolau”, Focşani. 
 

 
 

Inspectoratul Şcolar are întâlnire cu ministrul Educaţiei, programată pentru 
ziua de 5 ale lunii, la ora 11, în Sala Pastia a Teatrului Municipal. 

Un eveniment special este lansarea la Focşani a cărţii „Mintea de dincolo” a 
lui Dumitru Constantin Dulcan, organizat de părintele C. Popa, cu participarea autorului, 
o seară în care publicul aflat în sală a putut dialoga cu acesta, care a vorbit despre…. 
Viaţă.   



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	200	

Spectacolul „Prinţesa şi muschetarii” a putut fi vizionat, din nou, de cei mici în 
seara zilei de 8 iunie. 

Teatrul Municipal efectuează un turneu cu spectacolul „Bolnavul închipuit”, 
după Molière la Teatrul Dramatic din Galaţi. 

Zilele de 14, 18 şi 21 ale lunii iunie au găzduit serbări ale unor grădiniţe şi 
serbarea de sfârşit de an a Şcolii nr 10. 

Din a doua jumătate a lunii Teatrul Municipal intră, în principiu, în renovare. 
În mijlocul verii, focşănenii sărbătoresc zilele oraşului lor. Teatrul Municipal 

Focşani nu putea să nu contribuie la această sărbătoare.  Astfel că în data de 04 iulie, 
publicul iubitor de teatru a putut viziona spectacolul cu piesa „Rătăciţi în dragoste”, 
avându-i în distribuţie pe Dana Dembinschi-Medeleanu şi pe Sorin Francu. Totodată, 
Teatrul Municipal a găzduit în data de 06 iulie a.c.  „Festivalul internaţional coral”, 
organizat de Asociaţia corală ”Pastorala” şi prezentat de actriţa Paula Grosu. 

În luna august şi septembrie deşi nu s-a înregistrat nicio activitate specifică 
profilului nostru, personalul administrativ şi o parte din cel artistic s-au aflat în activitate, 
pentru a supraveghea şi a ajuta la lucrările ce se desfăşoară cu prilejul renovării. 
Lunile octombrie şi noiembrie se înscriu în aceeaşi notă de lucrări de renovare. Astfel că 
toată activitatea instituţiei s-a canalizat în finalizarea lucrărilor, care s-au prelungit cu 
mult peste termenul fixat, pentru rezolvarea problemelor de termoficare.  

Din acest motiv activitatea teatrală a avut de suferit total, neputându-se monta 
nici un spectacol. În afară de acestea nici bani necesari unei premiere nu au existat.  

Totuşi, activităţi specifice s-au derulat de-a lungul perioadei analizate. Astfel, în 
data de 2 octombrie, Paula Grosu a participat la „Ziua internaţională a vârstnicilor”, unde 
a fost invitată pentru a susţine un recital de poezie. 

Directorul instituţiei, Sorin Francu, a fost, ca în fiecare an, amfitrionul Festivalului 
Viei şi Vinului „Bachus”, care s-a desfăşurat în perioada 3 – 6 octombrie a.c. 

Apoi, au avut loc repetiţii de text la spectacolele „Şi cu violoncelul ce facem?”, 
„Fericire conjugală” şi „Hamlet”. 

Luna noiembrie începe cu un recital de versuri din creaţia Anei Blandiana, 
susţinut de Paula Grosu la Colegiul Tehnic „Valeriu Cotea”, cu prilejul aniversării 
acestuia. 

În data de 21 noiembrie, Teatrul şi-a aniversat centenarul de la darea sa în 
folosinţă, prilej cu care au fost invitaţi colaboratorii constanţi ai instituţiei, cu care Teatrul 
a avut remarcabile realizări. Este vorba de Ansamblul folcloric „Ţara Vrancei” şi corul 
„Pastorala”.  

Actorii Paula Grosu şi Sorin Francu, au participat în data de 22 noiembrie la 
aniversarea Liceului „Emil Botta” din Adjud, recitând poezii din creaţia fraţilor Botta.  

Ca de obicei am fost gazde ospitaliere, găzduind evocarea personalităţii lui 
Dumitru Stăniloae, manifestare care l-a avut ca invitat central pe Înalt preasfinţitul 
Ciprian, episcopul Buzăului şi Vrancei. 

Spectacolele ce au urmat  „Zic-Zac”, în 27 nov. şi „Kean”, în 28 nov., un 
remember al festivalului „Vin’ la teatru”, au completat sărbătoarea centenarului, încheind 
luna noiembrie.  

1 Decembrie, Ziua Naţională a României, a însemnat pentru Teatrul Municipal 
oferirea a două spectacole; unul pentru copii, „Prinţesa şi muscehetarii”, desfăşurat la 
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Ateneu, la ora 10,30 şi un altul, pentru adulţi, „Trei femei înalte”, la Teatrul Municipal, la 
ora 19. 

În data de 2 decembrie, am găzduit Corul „Pastorala”, care a aniversat 35 de ani 
de la înfiinţare, având ca invitaţi de onoare Corala „Madrigal”. De asemenea, în data de 
3 decembrie a avut loc în Sala Pastia proiectul „Comenius”. 

În seara zilei de 5 decembrie spectatorii Teatrului Municipal au putut viziona 
spectacolul „Aproape”. 
 

 
 

În perioada care a urmat am găzduit diverse acţiuni cum ar fi serbarea Şcolii din 
Râmniceni, pe data de 14 decembrie, spectacolul de dansuri al Palatului copiilor, 
coordonat de d-na Violeta Necula, în data de 15 decembrie. De asemenea, în data de 
19 decembrie, Corul „Pastorala” a susţinut Concertul de Crăciun, devenit deja o tradiţie, 
avându-i ca invitaţi,pe actriţa Paula Grosu şi Corala preoţilor vrânceni. 

Anul 2013 s-a încheiat cum nu se poate mai frumos, în Ajunul Crăciunului, cu un 
concert extraordinar susţinut de orchestra Easteren Royal Orchestra din Sankt 
Petersburg. 

Datele financiare ale anului 2013 se prezintă astfel: 
 
Total manifestări:           96  
Din care: 

- reprezentări teatrale:         62 
- manifestări culturale:         34 

Total spectatori:                 19176       
Din care: 

- de teatru:      11328 
- cultură:            7848 

Total venituri:      1.772.461.10         
Total cheltuieli:              1.800.399.03    
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ATENEUL POPULAR „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCŞANI 
 

Activitatea desfăşurată în anul 2013 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 Ateneului Popular.  
 

 
 

Ca şi în ceilalţi ani şi în 2013 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 ».  

În anul 2013 s-a continuat finanţarea, din bugetul local, a activităţii Orchestrei de 
Cameră UNIREA, astfel încât s-a  putut organiza o stagiune permanentă reuşindu-se un 
număr de 13 concerte-premieră la Focşani, în principal pe scena Ateneului Popular, în 
alte spaţii necovenţionale (Grădina Publică, Muzeul Vrancei), precum şi în alte oraşe – 
Adjud, Buzău, Bucureşti, Iaşi: Concert Festiv (ianuarie), Concert Simfonic  (februarie), 
Spectacol cu opera în concert „La Traviata (martie), Concert “Slavă întru Cel de sus” 
(aprilie), Concert de Noaptea Muzeelor (mai), Concert la Adjud (mai), Spectacol cu „La 
Traviata” la Buzău (iunie), Concert dedicat Zilelor Municipiului Focşani (iulie), Concert 
de promenadă în aer liber (iulie), Concert Deschiderea Stagiunii (septembrie), Concert 



Raportul Primarului municipiului Focşani - 2013	 	203	

simfonic la Sala Dalles (noiembrie, Bucureşti), Concertul de Crăciun (decembrie), 
Concert festiv (Ateneul Tătăraşi Iaşi). Toate acestea au constituit evenimente muzicale 
deosebite, care au fost îndelung 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.  
 

 
  

Stagiunea Camerală 2013 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 CONSONANŢE (recital luna martie), Recital 
Alina LĂDUNCĂ – soprană şi Crimhilda Cristescu – pian (în luna aprilie), recitalul 
Flauti.Due cu Augustin CRESNARU şi Liviu TOPALĂ (în luna aprilie la Promenada 
Mall), Recital Cvartetul ARTIS la Ziua Mediului, Recital TRIO CONTRASTE (în luna 
noiembrie). 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 2013 Proiectul Vârstele muzicii, proiect de educaţie muzicală pentru tineri în mod 
special şi care, prin comentarii şi prezentări audio-video, să conducă la o dezvoltare a 
culturii muzicale dar şi la formarea unui comportament adecvat în sala de concert. În 
cadrul proiectului s-a continuat şi s-a dezvoltat tema: Instrumentele Orchestrei simfonice 
(la Clubul Pensionarilor Focşani, la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, la Liceul Teoretic 
Odobeşti). 
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Ediţia a XXXVIII-a 2013, 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 un numîr record de 
concurenţi – 24, din care 5 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: 
Trupa PACT by LEO IORGA / ADI ORDEAN şi PAULA SELING cu trupa sa.. Doresc 
să subliniez sprijinul constant al Consiliului Local Focşani şi al Primăriei Municipiului 
Focşani , al Centrului Judeţean Vrancea pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor 
şi Meseriilor dar şi al multor companii private în finanţarea Festivalului, proiect cultural 
care a adus şi va aduce în continuare beneficii de imagine municipiului nostru.  

Ediţia a XVII-a a Galelor Teatrale Focşănene a fost organizată şi în 2013 în 
parteneriat cu Teatrul Municipal Focşani. S-a desfaşurat în perioada 25 – 31 martie şi a 
găzduit spectacolele unor instituţii teatrale prestigioase: Teatrul NAŢIONAL Bucureştii, 
Centrul Cultural ARCUB Bucureşti, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi bineînţeles 
Teatrul Municipal Focşani. Au urcat pe scena Ateneului Teatrului actori importanti 
precum : Ion CARAMITRU, Horaţiu MĂLĂELE, Florin BUSUIOC, alături de actorii 
focşăneni Sorin Francu, Paula Grosu, Adrian Rădulescu, Adrian Damian, Valentin 
Cotigă, George Costin, 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. Un punct special a fost Spectacolul cu opera TRAVIATA, susţinut de Orchestra 
de Cameră UNIREA şi solişti ai Operei Naţionale Bucureşti. Spectacolele prezentate au 
atras la cele două săli Teatrului peste 2000 de oameni, fiind, de departe, cel mai 
important eveniment cultural din prima jumătate a anului. Dealtfel, Galele au atras şi o 
importantă finanţare privată, având încasări – pentru cele doua instituţii municipale, 
Teatrul Municipal şi Ateneul Popular - de peste 60.000 lei. 

Ediţia din 2013 a Festivalul  de Muzica Usoară pentru copii « Florile 
Dragostei » care a căpătat, din 2005, caracter judeţean cu scopul de a atrage şi stimula 
copii talentaţi din tot judeţul Vrancea, a avut un număr de 29 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. Preşedintele juriului a fost compozitorul Viorel 
Gavrilă 

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 2013 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. 
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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 2013 
au fost prezentate: Danemarca, Franţa, Germania. Parteneri pentru anul 2013 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”. 

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 2013 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 
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, Elşena Farago, Jules Verne, Nicolae Grigorescu, Maria 
Tănase, Tradiţia Mărţişorului, Ziua Mondială a Poeziei, Ziua Mondială a Dansului, 
Ziua Culturii Naţionale. Ziua Internaţională a Păcii  

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 2013 au fost desfăşurate în parteneriat şi proiecte noi cum ar fi : 
 Proiectul « Şcoala Altfel » , recital-lecţie de muzică clasică cu Ansamblul cameral 

Flauti.due 
Partener: Şcoala “Duiliu Zamfirescu” Focşani 

 Proiectul “Conferinţele publice ATHENAEUM”,  
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Au conferenţiat : Laurian Stănchescu, Ion Caramitru, Răzvan Teodorescu 
Organizator principal : Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” 
Parteneri : Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Vrancea 

 Proiectul “Curs de dezvoltare personală Miracolul Vieţii”, 
Parteneri : Parteneri : Asociaţia “Fii Cel ce Eşti” CREAT, unităţi şcolare 

 Proiectul “Concert de muzică medievală şi tradiţională - Truver colindând prin 
Europa” 
Parteneri : Asociaţia CRIC, sponsori locali 

 Proiectul Naţional : “Ziua Educaţiei Nonformale” 
Parteneri : unităţi şcolare focşănene 

 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 2013 a cuprins în cadrul Sesiunilor INFO-CULT tema 

„Focşanii până la 1859”, 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, Legenda Mărţişorului, Anul European al 
Cetăţeniei, 9 Mai – Ziua Europei. În cadrul proiectului Istorie şi patrimoniu cultural 
local, au fost prezentate teme de interes local dar cu implicare culturală în plan naţional 
şi european: - Istorie locală I – Focşanii până la 1859,  Evenimente culturale 
mondiale, Personalităţi focşănene.  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. În cadrul 
proiectului Jurnal cultural European, au fost realizate următoarele teme : Capitale 
culturale europene (Kosice – Slovacia, şi Marsilia-Franţa), Ziua Europei culturale, 
Scriitori români şi contemporanii lor europeni din Franţa sec XVIII-XIX. 
Au mai fost realizate workshop-uri pe diverse teme şi expoziţii ( Focşanii de altădată şi 
Viaţa Muzicală, ieri şi azi ). 
 

Pe parcursul anului 2013 a fost completat Fondul de documentare cu noi 
materiale informative, oferind periodic informaţie specializată pe tematici culturale, 
operatorilor culturali din judeţ şi din judeţele limitrofe. O importantă donaţie de partituri, 
CD-uri cu muzică clasică şi jazz, dar şi reviste muzicale de specialitate a fost primită de 
la Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea.   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. 

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 
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iubitor de frumos, am găsit înţelegere şi susţinere din partea tuturor şcolilor şi liceelor 
din municipiul Focşani.  
Şcoala „N. Iorga”, Şcoala „Al. Vlahuţă”, Şcoala „Ştefan cel Mare”, Şcoala „Duiliu 
Zamfirescu”, Şcoala generală nr.3, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Colegiul 
Tehnic “Ion Mincu”, Colegiul „Al. I. Cuza”, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Liceul 
economic „M. Kogălniceanu”, Colegiul Tehnic “V. D. Cotea”, Colegiul Tehnic „E. 
Nicolau”, Grupul Şcolar “G.G. Longinescu, sunt unităţi şcolare din municipiul Focşani, 
dar şi Liceul Teoretic Odobeşti, Centrul de Zi Dănuţ, Broşteni, parteneri constanţi în 
toate activităţile desfăşurate în anul 2012.  

În ceea ce priveste bilanţul financiar–contabil, în anul 2013 s-a executat un buget 
total de 642.619,79 lei, din care subvenţii de la bugetul local în suma de 547.777,39 lei,  
iar veniturile proprii realizate (inclusiv veniturile din sponsorizări), au fost în sumă de 
94.842,40 lei.  

Situaţia cheltuelilor totale, defalcate pe tipuri mari de cheltuieli se prezintă astfel :  
 - Cheltuieli de Personal  în sumă de 203.515 lei, reprezentând  31,7 % 
 - Cheltuieli întreţinere clădire şi funcţionale, în sumă de 130.685,53 lei, adică 20,3 

% 
 - Deplasări interne în sumă de 2.995,20 lei, adică 0,5 % 
 - Pregătire profesională în sumă de 6.340 lei, adică 1,0 % 
 - Cheltuieli cu proiecte şi programe culturale în sumă de 299.084,06 lei, 

reprezentând 46,5 % 
Veniturile Proprii realizate, împărţite pe surse de venit, se prezintă astfel : 
 -     încasări din spectacole şi concerte         -  55.077,40  lei  
 -     venituri din publicitate, chirie sală                   -  34.065,00  lei  
 -     venituri din donaţii şi sponsorizări                                -    5.700,00  lei       

……………………………………………………………………………… 
TOTAL  VENITURI PROPRII                   - 94.842,40  lei 
 

Veniturile din sponsorizări şi publicitate - finanţare privată - au fost obţinute de la 
aproximativ 15 companii, multe dintre ele partenere mai vechi, venituri care au 
completat finanţarea proiectelor şi programelor culturale derulate în 2013, acoperind 
parţial şi unele cheltuieli de funcţionare.   

Ca o concluzie, putem spune că şi anul 2013 a adus colectivului satisfacţii 
deosebite în plan profesional şi aprecieri din partea tuturor partenerilor noştri. O 
performanţă cu adevărat notabilă este aceea că în sfârşit am reuşit să organizăm o 
Stagiune de concerte a Orchestrei de cameră UNIREA, datorită finanţării acordate de 
Primăria municipiului Focşani din bugetul local (din costul total al proiectului, 90 % a 
constituit alocaţie bugetară, restul fiind finanţare privată şi încasări bilete). 

În anul 2013 am putut valorifica în totalitate spaţiile clădirii Ateneului Popular, 
ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a ne desfăşura activităţile de spectacole, concerte, 
repetiţii, conferinţe, expoziţii, etc., în condiţii de maximă eficienţă. Ne dorim totodată o 
consolidare a imaginii instituţiei pe plan naţional şi internaţional ( este necesară 
refacerea site-ului instituţiei şi creearea de pagini de blog la proiectele mari) şi o 
continuare a preocupării pentru scrierea de proiecte culturale în vederea atragerii de noi 
finanţări. În continuare considerăm necesară finanţarea din partea Primăriei Municipiului 
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Focşani a activităţii Orchestrei de cameră UNIREA Focşani, a Festivalului FLORENTIN 
DELMAR, cât şi a Stagiunii Camerale sau a Proiectului Aniversări Culturale. 

Pentru ca Stagiunile de concerte şi recitaluri camerale programate pe anul 2014 
să poată propune programe cât mai variate, s-a înaintat deja Primăriei solicitarea de a 
se achiziţiona un pian de concert pentru Sala mare a Ateneului dar şi o aparatură 
profesională de sunet şi lumini. 
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FORMAŢIA CORALĂ TRADIŢIONALĂ „PASTORALA” 
 
 

           Proiectele culturale ale Formaţiei Corale Tradiţionale “Pastorala “au inclus 
activităţi în municipiu, judeţ, dar şi participări la întălniri naţionale. 
 

 
 
         Principalele activităţi derulate în anul 2013 au fost: 

 „Boboteaza în tradiţia creştină” – ritual specific creştinilor; 
 „Floare albastră” – spectacol omagial Mihai Eminescu 
 „Vin' la Milcov cu grăbire” 154 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor 

Române. (cantecele unirii).  
 “Dragobetele” – cultură şi tradiţie  - concert educativ. 
 „Ţi-am adus, în dar, o floare…” Spectacol omagial de Ziua Internaţională a 

Femeii. 
 CONCERT TRADIŢIONAL DE FLORII în colaborare cu actorii Teatrului Municipal 

Focşani şi Corala Preoţilor Vrânceni 
 Concert la Invierea Domnului - valorificarea cântărilor religioase 
 „Te-Deum” - Ziua Independenţei de Stat a României 
 Ziua Europei - concerte şi recitaluri. 
 “Sa trăieşti, e ziua ta…. “ - concert educativ - 1 iunie. 
 Festivalul Coral Internaţional Târgovişte 2013 
 ZILELE MUNICIPIULUI FOCŞANI - PASTORALA "35"- Consfătuirea pe tară a 

membrilor A.N.C.R. FESTIVALUL CORAL INTERNAŢIONAL „PASTORALA” 
editia a IX-a, 2013 sub egida: MINISTERULUI CULTURII ŞI PATRIMONIULUI 
NAŢIONAL, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CORALĂ DIN ROMÂNIA, UNIUNEA 
COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA - Valorificarea creaţiei 
corale româneşti şi universale în cadrul festivalului. Cunoaşterea reciprocă a 
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culturii muzicale naţionale şi universale prin participarea unor formaţii corale 
invitate la festival (Grecia, Franţa, Italia, Spania, Bulgaria). Antrenarea unor 
personalităţi ale culturii muzicale româneşti din cadrul instituţiilor profesioniste 
cum ar fi: Universitatea Naţională de Muzică – Bucureşti, Ministerul Culturii, 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, A.N.C.R. 

 „Festivalul Coral Internaţional Patraş - Grecia” - „Concert de muzică tradiţională şi 
contemporană” în cadrul festivalului. 

 Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului – cântecele vinului.  
 Ziua Naţională a României – concert omagial dedicat Zilei Naţionale a României. 
 Festivalul Coral Naţional „Pastorala” editia a X-a - cântece de iarnă Concerte ale 

formaţiilor invitate: Corurile din judeţul Vrancea, Corul ”Bucovina”, Corul 
bărbătesc „Armonia” din Brăila, F.C.T. „Pastorala”. Valorificarea creaţiei corale 
tradiţionale specifice sărbătorilor. 
Programul concertistic al stagiunii şi al anului calendaristic 2013 a cuprins 

activităţile de bază din programul general la care s-au adăugat activităţile lunare 
realizate în colaborare cu alte instituţii şi organisme culturale locale judeţene, naţionale 
şi internaţionale. 
       Formaţia Corala 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 “TARA VRANCEI” 

În anul 2013, programul cultural al instituţiei, intitulat “DIALOGUL CULTURAL”  – 
PUNCTE DE LEGĂTURĂ SPIRITUALĂ, CUNOAŞTERE ŞI PROGRES SOCIAL  a fost 
iniţiat sub forma unui număr de  7 proiecte minimale şi un număr de 131 activităţi. 
         Lista principalelor proiecte culturale desfăşurate în anul 2013: 
- UNITATEA ŞI IDENTITATEA NAŢIONALĂ – oglindite în cultura tradiţională,                
spectacole susţinute pe plan municipal, judeţean şi naţional cu ocazia marilor sărbători 
istorice ale neamului românesc. 

 
- COMORI  MOŞTENITE  DIN  BĂTRÂNI – spectacole cu obiceiuri şi datini stămoşeşeti, 
moştenite din generaţie în generaţie, descoperite în ţinutul Vrancei, valorificate şi 
promovate scenic de colectivul artistic al Ansamblului « Ţara Vrancei ». 
- ECOURI DE CÂNTEC ŞI JOC ROMÂNESC – în cadrul acestui proiect sau promovat 
spectacole şi parteneriate, de la generaţia tânără până la cea trecută de vârsta a treia. 
Ecouri de cântec şi joc românesc au răsunat la festivaluri folclorice precum: GLASUL 
GHIOCEILOR şi OPINCUŢA organizate la Focşani. Pe lângă Festivalul Viei şi vinului – 
Bachus, în care a fost inclus şi concursul – Cântece de Viţă Veche, anul 2013 a marcat 
debutul festivalului internaţional – Plaiul Mioriţei. Deasemeni Ansamblul Folcloric Ţara 
Vrancei a promovat  zestrea spirituală a acestor meleaguri şi peste hotare, în Franţa şi 
Grecia. 
- ÎN SLUJBA FOLCLORULUI – PE ARIPILE TIMPULUI – promovarea actului de cultură 
în rândul tinerilor prin spectacole interactive, cursuri de coregrafie populară pentru 
descoperirea de noi talente. 
- LA SĂRBĂTOAREA COMUNIŢĂŢII NOASTRE – prezenţi cu spectacole la ziua 
oraşului sau a comunei, la hramul satului, la sărbătoarea recoltei de peste an. 
- ETHNOSUL VRANCEAN – TESTAMENT PENTRU NEMURIRE – înregistrări muzicale 
şi coregrafice - cărţi de vizita pentru zona noastră  etno folclorică, participări la emisiuni 
de radio şi televiziune, arhiva documentară pentru generaţia de mâine. 
- CĂLĂTOR ÎN LUMEA FILMULUI – proiect promovat la sediul instituţiei, în sala “Balada 
pe marele ecran „ – Filmul – pe gustul tuturor iubitorilor celei de a şaptea artă. 
 Pe parcursul anului 2013 Ansamblul Folcloric “ŢARA VRANCEI”  a susţinut un 
ritm permanent de activităţi culturale cu valoare ridicată, o disciplină artistică riguroasă, 
cu programe educative, cu repertoriu adecvat în funcţie de cerinţe, cu realizări de 
venituri proprii în completarea alocaţiei bugetare. 
          În anul 2013 Asamblul Folcloric “ŢARA VRANCEI” a sărbătorit 18 ani de muncă, 
de căutări, de împliniri, de trăiri artistice alături de toţi iubitorii de folclor. 
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CLUBUL  SPORTIV  MUNICIPAL  FOCŞANI  2007 
 
 Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 a încheiat anul 2013 cu îndeplinirea 
principalelor obiective ce i-au revenit din hotărârea de înfiinţare din decembrie 2006, din 
celelalte hotărâri în domeniul sportiv ale Consiliului Local al Muncipiului Focşani, din 
legislaţia ce reglementează activitatea sportivă.  
 Un rol esenţial în buna desfăşurare a activităţii clubului a avut asigurarea de către 
Consiliul Local a unui buget adecvat programului de pregătire şi competiţional al fiecărei 
ramuri sportive.  
 Pornind de la obiectivele curente şi de perspectivă, a fost stabilit şi nivelul 
cheltuielilor pentru contractele sportivilor, cantonamente, echipament şi participarea la 
competiţii. Conducerea clubului s-a încadrat în nivelul prevăzut pentru cheltuielile cu 
contractele, pregătirea antrenorilor, sportivilor şi participarea la competiţii. Au apărut, 
totuşi, cheltuieli neprevăzute în bugetul iniţial, pentru achiziţionarea de echipament 
pentru toţi sportivii clubului, refacerea acoperişului, mansardarea şi anveloparea 
sediului, ca şi pentru refacerea gazonului pe terenurile 1 şi 2 ale stadionului Milcovul. Ca 
urmare, CSM Focşani 2007 a rămas la sfârşitul anului cu datorii către furnizorii de 
materiale şi servicii, dar şi la contractele sportivilor.  

 
 Buna desfăşurare a activităţii clubului a fost datorată managementului asigurat de 
Comitetul director care a analizat stadiul îndeplinirii obiectivelor clubului şi a stabilit, în 
şedinţele lunare şi de câte ori a fost nevoie, măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii 
sportive propriu-zise şi a bazei tehnico-materiale. De asemenea, au avut loc, 
săptămânal, analize cu participarea directorului şi a antrenorilor de la fiecare ramură 
sportivă, prilej cu care au fost stabilite măsurile pentru îndeplinirea programului de 
activitate pentru săptămâna în curs.  
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 Rezultatele unei astfel de organizări a muncii s-au concretizat în cele 103 medalii 
obţinute la întrecerile mondiale, europene şi naţionale la sporturile individuale, în 
clasarea pe poziţii bune a echipelor de baschet, handbal şi volei ale clubului. Prin 
evoluţiile lor în 2013, sportivii CSM Focşani 2007 au onorat investiţia financiară şi de 
încredere făcută în ei de Consiliul Local şi Primăria Focşani şi au creat o bună imagine 
municipiului şi ţării pe arenele de concurs şi în localităţile în care au concurat. 

În 2013, CSM Focşani 2007 a colaborat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean la 
organizarea unor competiţii în programul „Sportul pentru Toţi”, în care au fost cuprinşi 
numeroşi copii şi tineri din municipiul Focşani, ca şi cu Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 
unde, împreună cu prof. dr. Ambrozie Ionel, a organizat peste 10 competiţii de masă. 

În sportul de performanţă, Clubul a avut o bună colaborare cu Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret şi Sport Vrancea, cu Liceul cu Program Sportiv, cu celelalte cluburi din 
municipiu. Această colaborare a permis atragerea unor sportivi, în principal, de la LPS 
Focşani şi CSS Focşani, către secţiile clubului, ca şi soluţionarea unor probleme legate 
de asigurarea spaţiilor de pregătire pentru echipele şi sportivii clubului.  

 
O asemenea manieră de organizare şi desfăşurare s-a regăsit în rezultatele 

secţiilor, astfel:  
PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ 

Arte marţiale 
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 Antrenorul Daniel Fusaru a 
continuat cu foarte bune performanţe 
munca din anii anteriori şi a asigurat o 
pregătire de excepţie sportivilor secţiei 
Arte marţiale care s-au ilustrat prin 
numeroase medalii la competiţii 
mondiale, europene şi naţionale:  

 Locul 1 şi medalia de aur, la 
Campionatul European de karate 
SKDUN– Andreea Arginteanu, cu 
echipa României 

 Doua locuri 2 şi medalii de argint, la 
Campionatul European de karate 
SKDUN– Bogdan Alpreotesei şi 
Dragoş Pantazică 

 Doua locuri 3 şi medalii de bronz la 
Campionatul European de karate 
SKDUN, Andrei Sfetcu şi Laurenţiu 
Nemuţ 

 Două locuri 3 şi medalii de bronz la 
Cupa Mondiala WUKO – Dragoş 
Pantazică 

 Un loc 2 şi medalie de argint – 
Dragoş Pantazică şi două locuri 3 – şi medalii de bronz  - Bogdan Alpreotesei, la 
Campionatul Mondial de karate SKDUN 

 21 medalii, din care, 5 de aur, la Campionatul Naţional de karate SKDUN  
- Locul I şi Campion Naţional: George Dochioiu – kumite juniori + 70 kg, Andrei Mardare 

– kumite copii 2 – 33 kg, Gabriela Popovici – kata copii 3, Irina Paraschiv – kumite 
copii 3 + 44 kg 

 - Locul II şi vice-campion naţional: Andreea Arginteanu - kata junioare, Bogdan 
Postolache – kata minicadeti şi kumite minicadeţi – 56kg , Ştefan Gotu - kumite copii 3 – 
38 kg 
 - Locul III: Dragoş Pantazică – kata cadeţi şi kumite cadeţi – 62 kg , Bogdan Alpreotesei 
- kata juniori, Emanuel Borş – kumite cadeti – 62 kg, Andrei Mardare – kata copii 2, 
Andrei Sfetcu – kumite minicadeti – 47 kg , Ştefan Gotu – kata copii 3, Andrei Paraschiv 
– kumite minicadeţi – 38 kg, Irina Paraschiv – kata copii 3. 
- Locul I şi medalia de aur, echipa de copii fete 2, 28 kg., alcătuită din Irina Paraschiv, 

Gabriela Popovici, Ana Maria Alexe  
- Locul II şi medalia de argint, echipa de copii 1 +38 kg. alcătuită din Andrei Mardare, 
Robert Tudoran şi Marius Ştefănescu şi echipa de kata copii 2 alcătuită din George 
Popa, Tudor Georgescu, Robert Tudoran  
- Locul III şi medalia de bronz, echipa de juniori alcătuită din Dragoş Pantazică (cadet), 

Bogdan Alpreotesei şi George Dochioiu  
 19 medalii, din care, 5 de aur, la Cupa Romaniei, la karate SKDUN, astfel: 
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 - locul I şi medalii de aur: Andrea Arginteanu, la kumite juniori, Dragoş Pantazică, 
la kata cadeţi, Irina Paraschiv, la kumite copii – 43 kg, Gabriela Popovici, la kumite copii 
– 45 kg, Teodor Georgescu, la kumite copii – 35 kg.  
 - locul II şi medalii de argint: Robert Tudoran, la kata copii II, George Popa, la 
kata copii II, Andrei Sfetcu, la kumite minicadeţi, Ştefan Gotu, la kata copii II, Luca 
Lăţcan, la kata copii II 
 - locul III şi medalii de bronz: Carla Cristescu, la kata copii I, David Lăţcan, la kata 
copii I, Andrei Mardare, la kumite copii II, Gabriela Popovici, la kata copii III, Andrei 
Paraschiv, la kumite minicadeţi, Dragoş Pantazică, la kumite cadeţi, George Dochioiu, la 
kumite juniori, Dorian Hîrcan, la kumite cadeţi, Teodor Georgescu, la kata copii II  
 La „Cupa CSM Focşani 2007”, care a fost şi etapă naţională la karate:  
• Locul I: David Lăţcan - kata, George Popa – kata, Irina Paraschiv – kumite, Ştefan 

Gotu – kumite 
Locul II: Alexandra Ifrim – kata, George Popa – kumite, Teodor Georgescu – kata, 
Ştefan Gotu – kata, Dragoş Pantazică – kumite, Bogdan Alpreotesei – kumite, Andreea 
Arginteanu – kata şi kumite 
Locul III: David Lăţcan – kumite, Luca Lăţcan – kata şi kumite, Marius Ştefănescu – 
kumite, Robert Tudoran – kata şi kumite, Andrei Mardare – kumite, Alina Dumitru – kata, 
Ana-Maria Alexe – kata şi kumite, Sebastian Condruz – kata, Petre Ionescu – kumite, 
Ambra Mihu – kumite, Gabriela Popovici – kumite, Ştefan Alexe – kumite, Dragoş 
Pantazică – kata, Laurenţiu Nemuţ – kumite, George Dochioiu – kata, Alexandru 
Apărece – kumite. 

Atletism 

Profesorul Ştefan Munteanu şi-a demonstrat, încă o dată, calităţile profesionale şi a 
reuşit să pună în valoare talentul sportivilor pe care îi pregăteşte. Rezultate:  

 Locul 2 şi medalia de argint la Campionatul Naţional de tineret, la probe combinate, 
locul 3 şi medalia de bronz, la Campionatul Naţional de Juniori, la înălţime – Ana 
Roberta Anghel 

               
 

 Locul 2 şi medalia de argint la Campionatul Naţional al juniorilor 2, la stafeta 
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1+2+3+4 şi locul 3 şi medalia de bronz la Campionatul Naţional al juniorilor 2, la 
stafeta de 4x100 metri - Cristian Gheorghe, Alexandru Florin Arbunescu, Răzvan 
Valentin Dragomir şi George Daniel Dristaru 

Ana Roberta Anghel s-a clasat între primele patru sau cinci concurente la toate celelalte 
competiţii la care a participat 

Baschet 

 

Disciplină care a produs mulţi sportivi de valoare, condusă la nivelul clubului de 
profesorul Mircea Petrişor, baschetul, cu un lot alcătuit din jucatori foarte tineri şi 
talentaţi, a reuşit rezultate bune şi foarte bune în competiţia la care a participat cu 
echipa.  
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 Calificare în turneul semifinal U 23, editia 2012-2013 şi calificare în turneul 
semifinal U 20, ediţia 2013-2014 

Handbal 

 

                                                            

        Profesorul  Viorel Ciubotaru a continuat întinerirea şi consolidarea lotului cu 
jucători de bună calitate astfel încât handbalul focşănean să-şi poată propune 
performanţe superioare celor de până acu 

 Locul 7 în seria I, Divizia A, la finalul ediţiei de campionat 2012-2013 şi locul 6, la 
finalul turului ediţiei 2013-2014 
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Judo 

 

Şcoala de campioni de la Focşani, condusă de profesorul Stanică Grosu, continuă să 
se impună şi să facă apreciat numele CSM Focşani 2007 pe plan naţional şi 
internaţional.  

 

Rezultate:  

 Locul 2 şi medalie de argint la Campionatul Mondial de Juniori – 
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Andreea Ştefănescu 
 Medalie de argint la Campionatul naţional U 21 – Alexandru Munteanu 
 Medalie de bronz la Campionatul Naţional U 21 – Sorina Ţurcanu 
 Medalie de argint la Campionatul Naţional Universitar – Sorina Ţurcanu 
 Medalie de bronz la Campionatul Naţional de seniori – Mirela Constantin 
 Medalie de bronz la Campionatul Naţional de cadeţi – Daniela Zghera 
 Doua medalii de bronz la Cupa Romaniei, seniori - Ţurcanu şi Georgică Stanciu  
Rezultate foarte bune la alte concursuri naţionale şi internaţionale:  

– 5 medalii de aur, una de argint şi 4 de bronz, la Cupa Transilvaniei 
3 medalii de bronz la turneul internaţional Temerarii 
1 medalie de aur, 5 medalii de argint şi 4 medalii de bronz la Cupa Nordului 
1 medalie de aur şi o medalie de bronz la Cupa Severinului 
5 medalii de aur şi 2 medalii de bronz la turneul internaţional de la Laktasi, din Bosnia 
Herţegovina  

Şah 

Sub coordonarea preşedintelui de secţie Aurelian Grigore şi a antrenorului Mihai 
Strîmbu, şahul şi-a dezvoltat baza materială şi a impus jucătorii şi echipele clubului  
printre cele mai bune din România la categoriile de vârstă la care au participat: 

 

 

 Doua medalii de argint la Campionatul Naţional Individual pentru copii şi juniori – 
Teodora Avădăni, la blitz şi Bianca Gabriela Banciu, la dezlegări 
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 Doua medalii de aur şi o medalie de argint – echipa de 18 ani formată din Elena 

Adelaida Toma, Bianca Gabriela Banciu şi Andreea Simona Toma, la sah clasic şi la 
blitz, respectiv, şah rapid, o medalie de argint, la şah clasic şi o medalie de bronz, la 
blitz -  echipa de 12 ani alcătuită din Teodora Avădăni, Alexandra Ioana Banciu şi 
Ana Maria Banciu, o medalie de argint de argint, la şah rapid şi o medalie de bronz 
la şah clasic – echipa de 14 ani alcătuită din Catălin Lucian Pătraşcu, Cosmin Vasiliu 
şi Dragoş Cosmin Ion la Campionatul Naţional pe echipe de copii şi juniori 

 O medalie de argint la Campionatul Naţional pe echipe mixte – echipa formată din 
Cătălin Lucian Pătraşcu, Cosmin Vasiliu, Teodora Avădăni şi Ana Maria Banciu 

Şahiştii juniori şi seniori ai CSM Focşani 2007 s-au aflat între protagoniştii competiţiilor 
judeţene şi interjudeţene la care au concurat 

Tenis 
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Campionatul municipal de tenis a adus pe terenurile de joc 33 de copii între 7-11 
ani, care au disputat 76 de partide. 11 dintre participanţii la Campionatul Municipal de 
tenis aui fost de la Şcoala generală Gologanu. Câştigătoarea campionatului a fost Delia 
Macovei, care a fost urmată de Rareş Rusen şi Gabriel Bulancea. Cei trei, împreună cu 
Bianca Bătrînu, Flavius Rău, Alexia Ciută, Robert Dima şi Vlad Vasile au concurat 
turneul „Masters” care s-a desfăşurat tot pe terenurile din Parcul Nicolae Bălcescu ale 
CSM Focşani 2007 şi a fost câştigat de Gabriel Bulancea 

Volei 

Dupa o perioadă în care a avut rezultate mai modeste în Campionatul Diviziei A2, 
formaţia pregătită de antrenorul Marian Rădulescu a intrat cu mari şanse în disputa 
pentru promovarea în prima ligă a României 
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 Locul 2 în seria EST, Divizia A2, la finalul turului ediţiei de campionat 2013-2014 
SPORTUL PENTRU TOŢI 

 
 

 
 

CSM Focşani 2007 a organizat ori a concurat la organizarea unor competiţii de 
atletism, baschet, minifotbal, fotbal, handbal, şah, tenis de câmp, volei, cum au fost 
„Cupa 1 Martie”,  „Cupa 8 Martie”, „Cupa 1 Iunie”, întrecerile prilejuite de „Zilele 
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Municipiului Focşani”, „Ziua Europei”, „Ziua Naţională” a României ori „Cupa 
absolvenţilor”. 

 
 
ÎNTREŢINEREA ŞI FUNCŢIONAREA BAZEI MATERIALE 
 

 La baza sportivă “Milcovul Sud”, au fost făcute lucrări de refacere a gazonului pe 
terenurile 1 şi 2 şi a acoperişului cabinelor vestiare. 

 La sediul clubului a fost reparat acoperişul şi a fost făcută mansandarea,  ceea ce 
permite extinderea spaţiului pentru birouri, sala de şedinţe şi alte utilităţi. 

 
 

 
În limita fondurilor existente, s-
a efectuat întreţinerea 
terenurilor astfel: 
- pregătirea terenurilor pentru 
meciurile oficiale sau amicale, 
tuns gazonul, montat porţi, 
tuşat cu var lavabil, pregătit 
tribuna oficială, reparat 
cabinele pentru jucatorii de 
rezervă la stadionul Milcovul; 
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- întreţinerea curentă a bazelor sportive pe toată durata anului, curăţenie în baze 
şi anexe, măturat; 
 
 

 
   
 
- întreţinerea specifică a terenurilor cu gazon pe toată durata anului: tundere, tăvăluire, 
periere, plombare, repararea zonelor afectate atât după fiecare meci, cât şi după fiecare 
antrenament, nisipare, reînsămânţare. 
 

CHELTUIELI  SPECIFICE 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive de performanţă: 
- s-au încheiat contracte de prestări servicii cu sportivii de la arte marţiale, atletism,  
handbal, volei,  judo,  şah şi  tenis . 
- s-au organizat cantonamente la secţiile  arte marţiale, atletism, handbal, volei, judo, 
şah; 
- s-au procurat susţinătoare de efort şi medicamenteș 
- au fost alocate fonduri pentru participarea la competiţiile oficiale şi de pregătire, care 
se regăsesc în execuţia bugetară. 
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4.1. SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 
FOCŞANI 

 
 

S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. 
 
           Societatea a fost înfiinţată în data de 27.09.2010 având ca obiect de activitate, 
administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. 
           Funcţionează în baza prevederilor Legii nr.31/1990 – republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare privind societăţile comerciale. 
          Capitalul social subscris al societăţii este de 90000 lei, din care aport în numerar 
10000 lei şi aport în natură 80000 lei. 
           Acţionarii societăţii sunt : Municipiul Focşani prin Consiliul Local al Municipiului 
Focşani şi S.C.Transport Public S.A.Focşani. 
 

 
 
          S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A. administrează patrimoniul public şi privat 
aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Focşani, în baza contractului 
de delegare de gestiune. 
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 Societatea îşi desfăşoară activitatea în cinci puncte de lucru : 
 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 2013, cu profit net în sumă de 68 816  lei, 
înregistrând următoarele : 

 Cifra de afaceri netă                   =   4.136.367 lei; 
 Venituri din exploatare              =   4.431.592 lei; 
 Cheltuieli de exploatare              =  4.361.404  lei; 
 Profit din exploatare                   =       70.188lei; 
 Venituri financiare                      =       17.111  lei; 
 Cheltuieli financiare                    =                0 lei; 
 Profit financiar                            =        17.111 lei; 
 Profit brut                                   =         87.299 lei; 
 Impozit profit                             =         18. 483 lei; 
 Profit net                                    =          68 816 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 3.102.980 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                                      = 2.895.141 lei ; 
 Rezultatul exerciţiului - profit    =     87.299 lei. 

 
     Valoarea patrimoniului societăţii este de 3.383.736 lei, iar patrimoniul net (active – 
datorii)  este de 3.096 352  lei şi reflectă capacitatea societăţii de a-şi continua 
activitatea cu surse proprii de finanţare.  
      Pentru anul 2013 a fost 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 2013 este de  55.367 lei şi reprezintă 
contravaloarea chiriilor curente de achitat. 
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      Valoarea datoriilor la 31 decembrie 2013 este de 287.384 lei şi sunt datorii sub o 
lună. 
       Nu avem furnizori restanţi. 
       În structură, datoriile se prezintă astfel : 

- Datorii comerciale în sumă de 71.291 lei, reprezintă obligaţii către furnizori  şi 
sunt datorii curente , constituie cheltuieli în cursul lunii ianuarie  2014. 

- Datoriile cu personalul şi bugetele sunt în sumă de 216.093 lei şi sunt datorii 
curente care s-au achitat în ianuarie 2014. 

-  

 
 
Activele circulante sunt în sumă de 622.459 lei, după cum urmează : 
- Stocuri (materiale consumabile, obiecte de inventar în depozit şi folosinţă                

=  307.269 lei ; 
- Creanţe                                    =   55. 367  lei ; 
- Casa şi conturi la bănci           =  259.813 lei . 
Stocurile sunt evaluate la nivelul costului istoric. 
Numărul de salariaţi la finele anului 2013 era de 97 de persoane. 
Numărul mediu de salariaţi la 31 decembrie 2013 era de 97 de persoane. 
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În structură numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel : 
 
           INDICATOR                   2013 
               TESA                    13 
      Muncitori calificaţi                    29 
      Muncitori necalificaţi                    55 

      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 : 
         -  achiziţionarea  a 2 copertine la Piaţa Agro  în sectorul Parcare Nord. 
         - construirea de boutiquri   în interiorul Pietei Agro. 
         - finalizarea lucrărilor de  betonare  a platformei auto. 
         - continuarea  lucrărilor la construcţii WC şi birouri  Piaţa  Sud. 
     În anul 2014, 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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S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L.  
 
Societatea are sediul în Focşani, str.Horea, Cloșca şi Crișan, nr.5, jud. Vrancea, 

este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr. J 39/277/2009, C.U.I 
RO 25616767 şi este reprezentată legal prin d-nul Viorel Profiroiu, în calitate de 
administrator/director. 

Societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Focşani şi pe raza 
comunei Cîmpineanca, jud. Vrancea şi conform statutului societății obiectul de activitate 
este de :  

 colectarea gunoiului menajer; 
 prepararea mixturilor asfaltice şi reparații străzi; 
 închirieri auto şi utilaje;  
 întreținere şi reparații parc auto propriu;  
 reciclarea deşeurilor menajere. 

 

 
 

Domeniul principal de activitate al S.C. Cup SALUBRITATE S.R.L. îl reprezintă 
colectarea gunoiului menajer pe raza municipiului Focșani şi comunei Cîmpineanca, 
județul Vrancea. 

Activitatea noastră se desfășoară în baza a 8.459 de contracte încheiate între 
societatea noastră și beneficiarii serviciilor de salubritate, clasificați pe următoarea 
structura : 

 790 de contracte cu ASOCIAȚIILE  DE PROPRIETARI ;  
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 5074 de contracte cu  ABONAȚII  DE LA CASE ( număr persoane case: 6986 ) ; 
 2595 de contracte cu agenți economici şi instituții publice . 

Ca urmare a activității prestate s-au colectat 123.099 m.c. gunoi menajer de pe 
raza municipiului Focșani şi a comunei Cîmpineanca, judetul Vrancea. 

In anul 2013 S.C. CUP  SALUBRITATE S.R.L  a avut un număr mediu de 213 
salariați angajați cu contracte individuale de muncă. 
 

 
 

I. VENITURI şi CHELTUIELI  
 

Situația veniturilor şi cheltuielilor rezultate ca urmare a desfășurării activității 
societații  se prezintă astfel : 
Veniturile totale obţinute în anul 2013 sunt de 11.566.863 lei; 
Cheltuielile totale din anul 2013 sunt de 11.013.531 lei; 
Cifra de afaceri a anului 2013 este de 10.724.841  lei 

 
II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE 

 
In cursul anului 2013 administrarea societății a fost asigurată de d-nul Profiroiu 

Viorel, în calitate de administrator  iar conducerea executivă a fost asigurată de d-nul 
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Eduart Ostahi, în calitate de șef producţie şi d-na Cristina Vasilescu , în calitate de 
contabil șef. 
 

III. SITUAȚIA CREANȚELOR  
 
La data de 31.12.2013 creanţele  totale înregistrate în contabilitatea  societații 

sunt  de 3.242.645  lei, din care : 
- creanțe restante la 31.12.2013 în principal cele înregistrate la clienți la care 

termenul de scadență este mai mare de 30 de zile - 2.460.430 lei. 
 

IV. SITUAȚIA  DATORIILOR SOCIETĂȚII  
 

 La data de 31.12.2013 societatea a înregistrat  un volum de datorii în sumă de 
3.075.055 lei din care : 

- datorii furnizori = 2.336.965,14 lei 
- datorii pe termen lung provenite din leasing, actualizat în lei = 100.405,03 lei 

 
V. SITUAȚIA FINANCIARĂ CONTABILĂ 

 
În anul 2013 S.C. CUP  SALUBRITATE S.R.L.  are un profit brut prezumtiv de 

553.332 lei. Situația fiscală pentru anul 2013 nu este finalizată. 
 
 VI. INVESTIȚII  EFECTUATE ÎN ANUL 2013 
 

1. PRESĂ ORIZONTALĂ( executată în regie proprie ) 82.764,78 lei 
2 EXCAVATOR  ELECTRIC ( recondiționat 60% în regie proprie ) 46.910,71 lei 
3. HALĂ PROȚECȚIE CONTAINERE 37 mc ( executată în regie 

proprie ) 
57.303,37 lei 

4. HALĂ PRESĂ ORIZONTALĂ ( executată în regie proprie)  76.598,75lei 
5. MOTOSTIVUITOR ELECTRIC ( recondiționat 40% în regie 

proprie ) 
28.686,75lei 

6. EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE CĂI DE ACCES  
( executată în regie proprie ) 

32.848,61lei 

7. ELEMENTE LOGISTICĂ 5.154,92 lei 
 TOTAL  330.258,89lei 
 
 

VII. ACTIVITATEA  JURIDICĂ 
 
Oficiul juridic a asigurat asistența juridică pentru societate în fața  organelor  

jurisdicționale şi a adus la cunoștiința conducerii obligațiile ce ii revin. 
În instanță Oficiul juridic pentru recuperarea debitelor restante  derulează un 

număr de 200  dosare,   iar în curs de executare silită se deruleză 152 de dosare, ca 
urmare a  sentințelor definitive şi executorii. 
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SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (SC CUP SA) 
  

 
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 Focşani) şi a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor intre 
Asociatie şi Operator sunt strâns legate de respectarea angajamentelor de mediu 
asumate de România  prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 
 

Lucrări executate în cadrul Proiectului ,,Reabilitarea şi Extinderea rețelei de 
apă și apă uzată în municipiul Focșani, județul Vrancea.” 
 

În anul 2013 au fost finalizate și recepționate lucrările de reabilitare și 
modernizare pe următoarele zone: 
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1. Reabilitarea şi extinderea rețelei de alimentare cu apă şi canalizare în 

Municipiul Focșani,  județul Vrancea – LOT 1 – cartierul Mândrești. 
 
a) Stadiul fizic: Toate lucrările au fost finalizate și recepționate în luna septembrie 2013; 
 
b) Valoarea contractului : 13.977.952,94 lei; 
 
c) Contractor : Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SC PROBIT S.R.L București; 
 
d) Data ordinului de începere: 26.07.2011; 
 
e) în cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări:  
 
      - Extinderea rețelei de apă în lungime de  6528 m  pe următoarele străzi: Abator, 
Brăilei, Cărpiniș, Dumbrava, Nuferilor, Izvor, Sălcioarei și Șoseaua Galați; 
      - Execuția unui număr de 97 branșamente la rețeaua de apă; 
      - Reabilitarea rețelei de apă în lungime de 4131 m pe următoarele străzi: Bălți, 
Dumbrava, Izvor, Lăcrămioarei, Liliacului și  Luceafărului; 
      - Reabilitarea unui număr de 238 branșamente la rețeaua de apă;  
      - Extinderea rețelei de canalizare în lungime de 7920 m pe următoarele străzi: 
Bălți, Berzei, Cărpiniș, Dâmbovița, Dumbrava, Făget, Islaz, Izvor, Lăcrămioarei, 
Liliacului, Luceafarului, Luminiței, Mieilor, Nuferilor, Sălcioarei, Toporași, și Trandafirilor; 
      - Execuția unui număr de 461 racorduri la rețeaua de canalizare; 
      - Construcția unei stații de pompare a apei uzate; 
      - Execuția conductei de refulare în lungime de 4089 m; 
      - Reabilitarea conductei de evacuare a apei epurate, din Stația de Epurare către 
emisar, în lungime de  2281 m. 
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2. Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în 
Municipiul Focșani, județul Vrancea – LOT 2 și LOT 3.  
 
a)  Stadiul fizic: Toate lucrările au fost finalizate și recepționate în luna august 2013; 
b) Valoarea contractului : 27.148.248,36 lei; 
c) Contractor : SC VEGA 93 SRL Galați; 
d) Data ordinului de începere: 26.07.2011; 
e) În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări:  

 Extinderea rețelei de apă în lungime de  10734 m pe următoarele străzi: 1 
Decembrie 1918, Al. Sudului, Anghel Saligny, Antrepozite, B-dul București, 
Cornel Coman, Dionysos, Emanoil Petruț, Laminor, Militari, Unirea Principatelor, 
Vâlcele, Vlad Țepeș, Cuza Vodă și  Fraternității;  

 Execuția unui număr de 333 branșamente la rețeaua de apă; 
 Reabilitarea rețelei de apă în lungime de 11010 m pe următoarele străzi: B-dul 

Unirii, Căpitan Stoenescu, Cotești, Legumelor, Longinescu, Lupeni, Plantelor, 
Zorilor, Piața Victoriei, Agriculturii, Comisia Centrală, Căpitan Traian Ionescu, 
Cuza Vodă, Ecaterina Varga, Marașești și Vrancei; 

 Reabilitarea unui număr de 724 branșamente la rețeaua de apă;  
 Extinderea rețelei de canalizare în lungime de 9407 m pe următoarele străzi:Al. 

Stadionului, Al. Sudului, Argeș, Col. N. Vasilescu, Cornel Coman, Cuza Vodă, 
Emanoil Petruț, Fd. Milcov, Laminor, Mihai Viteazu, Militari, Vâlcele, Soveja, 
Ulmului, Vlad Tepeș, Fd. Măgura I și II, Grădinari, Mărășești, Vrancei, Răzoare, 
Cuza Vodă - Măgura, Stăesti, Doru Varvarici, Virtuții  și Zăbala; 

 Execuția unui număr de 349 racorduri la rețeaua de canalizare; 
 Reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 8897  m pe următoarele străzi: 1 

Decembrie  1918, Anghel Saligny, Aurora, Bârsei, Bicaz, Gh. Asachi, Maior 
Pastia, Vâlcele, Pictor N. Grigorescu, Rarău, Unirea Principatelor, Culturii, Fd. 
Alecu Sihleanu, Fraternității, Fulger, Gloriei, Mare a Unirii, Scarlat Târnăvitu și 
Canalul Sturdza;  

 Execuția unui număr de 40 racorduri la rețeaua de canalizare. 
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3. Reabilitarea şi extinderea rețelei de alimentare cu apă şi canalizare în 
Municipiul Focșani, județul Vrancea – LOT 4 
 
a) Stadiul fizic: Toate lucrările au fost finalizate și recepționate în luna decembrie 2013; 
b) Valoarea contractului : 14.090.291,61 lei. 
c) Contractor : Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SC PROBIT S.R.L.București; 
d) Data ordinului de incepere: 19.10.2011; 
e) În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări:  
 

 Extinderea rețelei de apă în lungime de 3191  m  pe Calea Munteniei; 
 Execuția unui număr de 6 branșamente la rețeaua de apă; 
 Reabilitarea rețelei de transport  apă în lungime de  4820 m pe Calea Moldovei și 

Calea Munteniei; 
 Reabilitarea rețelei de aducțiune în lungime de 6339 m pe Șoseaua Suraia;  
 Extinderea rețelei de canalizare în lungime de  3421 m pe următoarele străzi: 

Democrației, Aviatorilor și Calea Munteniei; 
 Execuția unui număr de  25 racorduri la rețeaua de canalizare.                
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Proiecte finalizate, în curs de derulare şi aprobare cu finanţare proprie 
Sucursala Apă Canal Focşani. 

 Reabilitare reţele secundare alimentare cu apă din zona Sud: SH10, SH18, 
SH12, SH19 ,SH56 

 Reabilitare reţea alimentare cu apă str. Viilor, GH. Doja , Păun Pincio, Borzești și 
Argeș  

 Înlocuire reţea apă rece blocurile din zona Gară: SH 28, SH45, SH48 
Sucursala Apă Canal Focşani. Investiţii executate din surse proprii 

 Înlocuirea a 115 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 100 de imobile individuale  
Activităţi de întocmire a documentaţiilor tehnice în vederea obtinerii de avize, 
decizii , hotărâri ale Consiliului Local 

 Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării 
activităţii companiei: 

- Autorizaţii de Mediu pentru activităţile desfăşurate  
- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor;  
- Licenţa de operator clasa a II a eliberată de ANRSC pentru activitatea de 

salubrizare a localităţilor  
- Avize de funcţionare 

 Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru reabilitarea conductelor şi branşamentelor de 
apă potabilă 

 Raportări periodice către instituţiile abilitate : 
- APM Vrancea 
- ANRSC 
- A.S.P. 
- Garda de Mediu 
- D.A.S. Bacău 
- S.G.A. Vrancea 
- Direcţia de Statistică 
- Prefectură 
- Consiliul Judeţean 
- Primăria Muncipiului 

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

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

 Întocmirea şi gestionarea contractelor de prestări servicii; 
 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 
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Promovarea capitalului uman în cadrul CUP SA Focşani 
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (SC CUP SA) a  implementat, în 

perioada 01.08.2011 - 31.07.2013, pe o perioadă de 24 luni,  în parteneriat cu Fundația 
Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț şi Industrie, Filiala Vrancea (SRA), 
Proiectul „INVATAREA ACTIVA - ESENTA CUNOASTERII!”- ID 80032. 

Buget proiect: 1.861.832,00 lei, finanțare nerambursabilă: 95%, contribuție 
proprie SC CUP SA şi SRA Vrancea: 5%. 

Grup țintă: 98 angajați 
Obiectiv general: Creșterea gradului de ocupabilitate  a resursei  umane și 

dezvoltarea capabilității profesionale a persoanelor angajate pe piața muncii, prin 
facilitarea accesibilității și participării acestora la programe de calificare/recalificare 
competitive , într-un context economic bazat pe cunoaștere , încurajând  învățarea  
activă pe tot parcursul vieții, contribuind astfel la sporirea eficienței economice, în 
stransă concordanță cu politicile şi strategiile naționale și europene în domeniu. 

Rezultate principale  obtinute:   
 2 Comunicate de Presă; 
 1 lot echipamente de instruire ; 
 3 autorizații pentru furnizarea unor programe de calificare; 
 28 angajați calificați  în meseria "instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze"; 
 28 angajați calificați în meseria "Agent Comercial"; 
 28 angajați calificați  în meseria "Operator introducere, validare și prelucrare 

date"; 
 14 angajați calificați în meseria "Tehnician ecolog și protecția calității mediului"; 
 1 Workshop cu tema:"Invățarea continuă, pe tot parcursul vieții - cheia 

succesului".  
        Proiectul s-a finalizat cu succes, reprezentând o oportunitate în 
calificarea/recalificarea unor angajati din cadrul societăţii, dar şi din exterior, în meserii 
competitive pe Piaţa muncii, crescandu-le astfel sansele de reconversie profesionala şi 
constituind un model de mentorat şi pentru alti angajatori de profil din judetul Vrancea. 

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

     Scopul principal în realizarea  proiecte investiţionale derulate în anul 2013 a 
constat  în: 
  realizarea prestaţiilor şi a lucrărilor specifice obiectivelor de activitate la termenele 

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

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

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

specializare şi calificare în diversele domenii de activitate ale companiei de către 
salariaţii acesteia. 
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 S.C.ENET S.A. Focşani 
 
           În anul 2013, S.C.ENET S.A.Focşani a funcţionat în continuare cu instalaţiile 
vechi, punerea în funcţiune a noii centrale fiind întârziată şi aceasta nefiind încă în 
concesiune societăţii astfel încât să intre în exploatare. 
 

 
 

La 31.12.2013, S.C. ENET S.A. Focşani înregistrează venituri totale de 
38.494.959 lei, costuri totale de 59.730.000 lei şi, în consecinţă, o pierdere de 
21.235.041 lei. 
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 Principala cauză a înregistrării pierderilor este neacoperirea prin preţul avizat de 
A.N.R.E. şi A.N.R.S.C. a costului energiei termice şi energiei electrice livrate.Pierderea 
cea mai importantă provine din livrarea de apă caldă, deoarece numărul clienţilor pentru 
apa caldă a scăzut la 5.000 de apartamente, al căror consum este redus, în special 
noaptea şi jumătatea de mijloc a zilei, de aceea costurile livrării sunt neacoperite. 
           Deoarece preţurile aprobate nu au inclus cote pentru constituirea surselor 
necesare achitării costurilor curente, cu atât mai puţin a valorii creditelor contractate în 
anii 2003-2005 pentru plata combustibilului şi a dobânzilor aferente, a datoriilor către 
A.A.A.S.(A.V.A.S.), furnizorul de păcură, dar şi urmare a achitării cu întârziere a 
facturilor de gaz şi apă rece, respectiv a tuturor penalităţilor aferente acestor datorii, nu 
există în continuare lichidităţi pentru plata acestora, ceea ce măreşte valoarea 
pierderilor din penalităţile calculate de creditorii de mai sus. 
        Din acest motiv M.F.P., care a achitat în calitate de garant al creditelor majoritatea 
sumelor aferente acestora, a dispus  recuperarea lor prin executare şi calcularea de 
majorări (dobânzi) de întârziere, şi  penalităţi (valoarea totală a debitelor către M.F.P. 
pentru credite fiind de 53.379 mii lei).S-a obţinut o suspendare a executării datoriilor 
către A.A.A.S. în sumă de 15.269 mii lei (datorie istorică din 2004), pentru 6 
luni.Conducerea ENET încearcă să obţină transformarea creanţelor deţinute de M.F.P., 
A.A.A.S. şi A.N.A.F. în acţiuni. 
 

 
 
         Din totalul pierderii înregistrate de ENET în 2013, un procent de 58% este 
reprezentat de penalităţile cumulate incluse în costurile anului 2013, în valoare de 
12.257.269 lei , după cum urmează:  

 -penalitatile datorate de SC Enet SA către A.N.A.F. , în sumă de 1.062.727 lei,  
 -penalităţile datorate fondului de risc pentru creditele contractate în 2003-2005 în 

sumă de 3.688.819 lei, 
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 -lipsa de lichiditati a dus la plata cu întarziere a facturilor de gaz , astfel în 2013 
penalităţile calculate de furnizor şi înregistrate  de societate pe costuri au fost în 
valoare de 936.463 lei (o parte au fost anulate),  

 -penalităţi către furnizori, din care către S.C. C.U.P. S.A. Focşani penalităţi de 
448.928 lei , către Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa penalităţi de 6.074.729 lei, 
iar către alti furnizori penalităţi de 45.604 lei.   

         Dacă aceste penalităţi nu ar fi existat, SC Enet SA ar fi înregistrat o pierdere de 
8.977.772 lei.   
         Deşi Primăria Focşani şi-a onorat în 2013 toate obligaţiile privind plata subvenţiei, 
societatea încasează foarte greu debitele de la populaţie şi societăţi. Acest lucru se 
datoreaza faptului că populaţia nu are resurse suficiente pentru achitarea facturilor, 
numai 40% fiind cu plata la zi, şi urmare a creşterii preţului de facturare , care în 
noiembrie şi decembrie 2012 a fost de 190 lei/gcal, iar  din ianuarie 2013 a fost 240 lei 
(preţuri cu TVA). 
         Valoarea creanţelor neîncasate la 31.12.2013 este de 13.308.617 lei în total, 
inclusiv facturile lunii decembrie 2013 (curente), 7.274.170 lei restante, din care: 
-populaţie                                                    11.445.480 lei(6.895.789 restante),  
           din care: 
    -asociaţii facturare comună                      4.807.755 lei(3.736.685 restante) 
    -case                                                             28.274 lei(14.736 restante) 
    -facturare individuală                               6.609.452 lei(3.144.368 restante) 
-instituţii bugetare                                       1.158.921 lei(1.459 restante) 
-societăţi comerciale                                      704.216 lei(376.923 restante)         
     din care:    
-energie electrică                                           137.844 lei(107.535 restante,  
     din care                                                     103.597 MOPAF lichidare) 
 
          Probleme deosebite privind recuperarea contravalorii facturilor emise: 
- se înregistrează datorii mari ale unor asociaţii de proprietari/locatari facturate la comun 
şi în unele cazuri există suspiciunea că acestea sunt gestionate incorect de către 
administratori, care cu bună-ştiinţă nu achită către ENET sumele încasate pentru 
energia termică, direcţionându-le în primul rând către acele utilităţi care pot fi tăiate, dar 
şi pentru alte cheltuieli ale asociaţiei (salarii, reparaţii, interfoane etc.), care calculează 
penalităţi la penalităţi mărind excesiv şi incorect debitele proprietarilor, care nu 
acţionează debitorii în instanţă sau nu execută sentinţele obţinute; s-au făcut sesizări 
scrise către Comisia de verificare a asociaţiilor punctual pentru asociaţiile cu probleme, 
dar nu s-a primit răspuns cu concluziile verificării pentru niciuna dintre acestea;   
- se înregistrează datorii mari ale chiriaşilor Primăriei Focşani, care au foarte multe 
dosare în instanţă, în executare, dar care nu au bunuri executabile, ceea ce poate duce 
la neîncasarea lor prin intrarea în insolvabilitate şi pierderea unor sume importante 
pentru societate;pentru debitorii mari, cu multe dosare în instanţă, considerăm că este 
necesară fie debranşarea de la sistem (pentru orice altă formă de încălzire, gaz sau 
electricitate, ar fi fost oricum debranşaţi până acum), fie găsirea unei modalităţi de 
sprijinire pentru plată sau subvenţionare mai accentuată dacă aceşti chiriaşi sunt cazuri 
sociale; 
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- cheltuielile pentru recuperarea debitelor sunt mari, există cca.5.000 de debitori dintre 
care cca.2.500 cu sume mai mari sau cu probleme, pentru care acţionarea în instanţă 
presupune cheltuieli ce nu se pot recupera prin preţ şi ale căror debite se recuperează 
cu mare întârziere; 
- sunt în continuare proprietari în asociaţiile cu datorii importante care refuză trecerea în 
facturare individuală, deşi în perioada verii s-a desfăşurat o acţiune complexă în acest 
sens. 
         
 Pentru reducerea pierderilor se va urmari, în primul rand, în anul 2014: 
 
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 conformarii la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficientei energetice”. Perioada de referinţă a investitiei este de 22 ani, 
respectiv 2 ani pentru realizarea investiţiei  (2010-2011) şi 20 ani perioadă de exploatare 
(2012-2031). Deocamdată, Consiliul Local Focşani nu a luat o decizie privind 
concesionarea noii centrale, iar reabilitarea reţelelor secundare a fost doar parţial 
realizată. 
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2.Asigurarea reaşezării fluxurilor tehnologice şi  stabilirea schemelor optime de 
funcţionare şi exploatare a centralei electrice de termoficare nou construite, după 
concesionare, realocarea personalului în funcţie de noile necesităţi . 
3.Îndeplinirea indicatorilor şi aducerea sistemului reconfigurat la parametrii de eficienţă 
şi calitate, după concesionare.  
4.Menţinerea pe piaţa energiei termice  cu o cotă de minim 50% şi creşterea livrărilor de 
energie electrică. 
5.Gestionarea mai eficientă a costurilor de producţie, transport, dar mai ales de 
distribuţie şi furnizare. 
6.Găsirea unor noi modalităţi de recuperare a debitelor.  
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S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL FOCŞANI 
 

A. Activitatea de transport 

Sinteza activităţii de transport în comun de persoane :  

- calatori transportati în 2013 : 5.120.917 calatori 

  din care : 

   - la bilet :  2.297.699 calatori 

   - la abonament :  2.823.218 calatori 

- km parcursi  : 1.484.200 km 

- ore în circulatie : 94.434 ore 

- număr de trasee : 9 trasee 

- parc auto la sfarsitul anului : 29 autovehicule 

  din care : 

   - autobuze :   23 bucati 

   - microbuze : 6 bucati 
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 B. Activităţi conexe activităţii de transport 

 

- Activitatea de service, inspectie tehnica, verificari tahografe, impreuna cu  cea de 
vanzari piese de schimb şi accesorii auto, a avut un trend ascendent, realizand 
venituri importante societăţii. 

 
 Activitatea de autogara a deservit transportul judetean, interjudetean şi 
internaţional de calatori în bune condiţii în  anul 2013. 
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44..  PPrriinncciippiiii  ddee  ppoolliittiiccăă  bbuuggeettaarrăă  ppeennttrruu  aannuull  22001144  

 
             Politica bugetară pentru anul 2014 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  2014 va adopta o viziune  programatică,  deschisă  spre  
nevoile  resimţite  ale cetăţenilor, fiind elaborat printr-o largă participare cetăţenească; 
 
             Politica sectorială reflectată în bugetul general al Municipiului Focşani pe anul 
2014, va fi structurată astfel: 
 

1. pentru secţiunea de funcţionare 53,70% 
 Invăţământ  şi Sănătate 45,9 % 
 Cultură, religie, acţiuni privind activitatea sportivă, de tineret 5,9% 
 Asistenţa socială 10,3%  
 Servicii publice   25,0 % 
 Subvenţie energie termică 2,6 % 
 Serviciul datoriei publice 8 % 
 Fond de rezerva bugetara 2,3 % 

 
2. pentru sectiunea de dezvoltare 46,30 % 

 Cofinanţarea proiectelor de investiţii 74,0 % 
 Investiţii 10,2 % 
 Rambursare credit 15,8 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Primarul Municipiului Focşani 

 
Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

 


