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1. INTRODUCERE 
 
 

Anul 2015 a ȋnsemnat, pentru Municipiul Focşani, eforturi susţinute pentru finalizarea 

proiectelor aflate ȋn derulare, sfârşitul acestui an ȋnsemnând practic termenul limtă pentru 

perioada de finanţare 2007-2013. 

Astfel, au fost continuate şi finalizate, ȋn proporţii ridicate, proiectele incluse ȋn cadrul 

Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona de Sud a oraşului, dar şi cele două proiecte 

de reabilitare a unităţilor de ȋnvăţământ şi anume cele pentru Școala Nr. 8 – Alexandru Vlahuţă 

şi Școala Nr. 3. Totodată, ȋncă din luna august, conform graficului, a fost finalizat şi inaugurat 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Municipiului Focşani. 

În 2015 proiectul finalizat ȋnca de la sfârşitul anului 2014 şi anume Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani şi-a prezentat pe deplin 

avantajele, funcţionarea centralei termice prin cogenerare, precum şi modernizarea parţială a 

distribuţiei fiind factori determinanţi, care au condus la funcţionarea, pentru prima oară după 

mult timp, cu profit a societăţii ENET SA. Această situaţie ȋmbucurătoare ne-a motivat să 

pregătim o nouă aplicaţie de finanţare pentru continuarea modernizării sistemului de distribuţie 

a energiei termice. 

Mulţumim tuturor cetăţenilor pentru ȋnţelegerea manifestată pe parcursul derulării 

acestor proiecte, faţă de inconvenientele momentane datorate lucrărilor, dar suntem convinşi că 

rezultatele sunt vizibile şi demonstrează că eforturile noastre comune sunt cele care au dat o 

faţa nouă cartierelor Mândreşti, Laminorul şi Sud. Mulţumim copiilor şi părinţilor de la şcolile Nr. 

8 Alexandru Vlahuţă şi Nr. 3 pentru eforturile făcute ȋn această perioadă şi ne bucurăm ȋmpreună 

cu ei pentru că aceste şcoli sunt acum adevărate repere ale unei educaţii moderne. 

Suntem deja ȋntr-o nouă perioadă de programare, cu noi linii de finanţare europeană. În 

2015 am pregătit noi proiecte, ȋn conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Focşani pentru perioada 2014-2020. Desigur, nu ne bazăm doar pe atragerea acestor finanţări, ci 

vom derula proiecte de modernizare şi reabilitare infrastructură şi din bugetul local, atât de 

către Primărie cât şi de către toate unităţile subordonate Consiliului Local. 

 

Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 
Primarul municipiului Focşani 
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22..  PPOOLLIITTIICCAA  FFIINNAANNCCIIAARRĂĂ  AA  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  FFOOCCŞŞAANNII  

Pentru anul 2015, 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. 

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, potrivit 
căreia ”MMuunniicciippiiuull  FFooccşşaannii  vvaa  aavveeaa  oo  gguuvveerrnnaarree  llooccaallăă  mmooddeerrnnăă,,  oorriieennttaattăă  sspprree  ddeezzvvoollttaarree  șșii  

ccooooppeerraarree  aannttrreepprreennoorriiaallăă,,  sspprree  uunn  mmeeddiiuu  ddee  vviiaațțăă  ccuurraatt  șșii  ssăănnăăttooss..  TTrraaddiițțiiaa  îînn  iinndduussttrriiee  șșii  

îîmmbbuunnăăttăățțiirreeaa  ttrreeppttaattăă  aa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  eeccoonnoommiiccee  șșii  aa  iinnvveessttiițțiiiilloorr  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  rreessuurrsseelloorr  

uummaannee  vvoorr  dduuccee  llaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  IIMMMM--uurriilloorr  vviiiittooaarree..  OO  bbuunnăă  ccooooppeerraarree  tteerriittoorriiaallăă  vvaa  ppeerrmmiittee  oo  mmaaii  

bbuunnăă  iinntteeggrraarree  aa  eeccoonnoommiiiilloorr  llooccaallee  șșii  vvaa  ccrreeaa  uunn  mmeeddiiuu  ffaavvoorraabbiill  ppeennttrruu  aa  aattrraaggee  iinnvveessttiittoorrii  

ssttrrăăiinnii  șșii  aauuttoohhttoonnii..”” 
Viziunea de dezvoltare integrează patru obiective strategice și 11 obiective specifice, 

care alcătuiesc o politică economică drept sprijin pentru societate, în scopul de a spori bogăția și 
bunăstarea cetățenilor săi, prin creșterea competitivității și productivității, definite astfel: 
A. asigurarea creșterii economice prin garantarea dezvoltării durabile și utilizarea inteligentă a 

resurselor teritoriului: 
1) sprijinirea sectoarelor economice prioritare în raport cu oportunitățile de dezvoltare 
2) gestionarea eficientă a zonelor favorabile implementării unor proiecte integrate de 

susținere a economiei locale 
3) crearea unui mediu favorabil dezvoltării turismului 
4) furnizarea condițiilor, stimulentelor și spațiului pentru îmbunătățirea gradului de formare 

și specializare a persoanelor apte de muncă 
B. planificarea teritorială integrată și concertată pentru asigurarea unei dezvoltări spațiale 

durabile: 
1) armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial-administrativă și spațială cu planurile de 

urbanism ale partenerilor publici, județului și regiunii 
2) dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii și serviciilor publice, ca suport al 

îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale populației, în corelare cu valorile 
urbane tradiționale și actuale 

C. îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din municipiu și zona de influență prin asigurarea 
infrastructurii educaționale, de sănătate, digitale, facilităților socio- culturale și de 
agrement la nivelul întregului teritoriu 
1) îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin intermediul unor programe de prevenire 

și promovare a unui stil de viață sănătos, care să permită o reducere a șanselor de a 
deveni bolnav 

2) reducerea disparităților educaționale și culturale prin consolidarea accesibilității, calității 
și infrastructurii învățământului 

3) promovarea activităților instructiv-educative ca alternanță pentru canalizarea energiei 
copiilor și implicarea adulților în activitățile extrașcolare, prin corelarea activităților 
instructiv-educative cu cele intelectuale 

D. consolidarea capacității administrative locale pentru susținerea dezvoltării socio-economice a 
teritoriului. 
1) eficientizarea furnizării/prestării serviciilor publice locale în interesul cetățenilor 
2) identificarea nevoilor de dezvoltare și direcțiilor de acțiune ale administrației publice 

locale pentru planificarea strategică a teritoriului 
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Direcţia economică, prin acţiunile întreprinse privind fundamentarea, elaborarea şi 
execuţia bugetului, precum şi cele privind gestionarea financiar-contabilă a resurselor materiale 
şi financiare, a asigurat transpunerea în practică a politicilor fiscale şi bugetare ale municipiului. 
 

Politica fiscală în anul 2015 a avut în vedere în primul rând: 
 

1. Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate; 
2. Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor și serviciilor 

publice subordonate; 
3. Atragerea de surse suplimentare de finanaţare. 

 
Principalele măsuri fiscale pentru anul 2015 au constat în: 

 

- Acordarea de scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice care au 
venitul sub salariul minim pe economie; 

- Acordarea unei bonificaţii maxime de 10% în cazul persoanelor fizice care îşi achită integral 
impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport până la 
31 martie; 

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

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

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

promovarea unei politici active de împrumuturi;  
- Creșterea gradului de conştientizare a cetăţenilor asupra importanţei 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 cu cetăţenii al funcţionarului public din domeniul fiscal, prin 
perfecţionarea activităţii personale.  

 
Politica bugetară pentru anul 2015 a avut în vedere realizarea unei distribuţii eficiente 

şi transparente a fondurilor bugetare prin stabilirea unui sistem coerent de priorităţi în 
repartizarea acestora pe sectoare. 
 

Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în anul 2015 au fost: 
1. Îmbunătăţirea transparenţei bugetare; 
2. Îmbunătăţirea managementului cheltuielilor publice. 

În elaborarea bugetului Municipiului Focşani pe anul 2015, primăria a parcurs toate 
etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 9 februarie 2015, în Sala 
de Şedinţe a Consiliului Local al municipiului Focşani, în prezenţa a 143 de participanţi – 
cetăţeni, preşedinţi sau administratori ai asociaţiilor de proprietari, administratori din mediul de 
afaceri, directori şi contabili şefi ai instituţiilor subordonate, mass-media, s-a desfăşurat 
dezbaterea publică a proiectului de buget.  

Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani constituit din bugetul local, bugetul 
instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii şi bugetul împrumuturilor este 
prezentat în cele ce urmează:  
 
 



 

 

6 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI  
PE ANUL 2015  

 
Mii lei 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATORI 

Buget general centralizat 
2015 

Buget local 
Buget instituții și activități 
finanțate integral/parțial 

din venituri proprii 

Transferuri către instit. 
subordonate ce se scad 

Buget  Execuție Buget  Execuție Buget  Execuție Buget  Execuție 

I TOTAL VENITURI din care: 243,378.55 213,199.04 236,087.50 207,233.48 20,736.30 19,317.83 -13,445.25 -13,352.27 

A Venituri proprii din care: 102,361.37 101,334.55 96,980.50 96,870.75 5,380.87 4,463.80     

  Impozite, taxe locale şi alte venituri 42,685.50 42,576.13 42,685.50 42,576.13         

  Cote defalcate din impozitul pe venit 54,295.00 54,294.62 54,295.00 54,294.62         

  Sume defalcate din impozitul pe venit 0.00 0.00             

  Alte venituri proprii 5,380.87 4,463.80 0.00   5,380.87 4,463.80     

B Sume defalcate din TVA din care: 80,953.00 80,947.61 80,953.00 80,947.61 0.00       

  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 80,165.00 80,159.61 80,165.00 80,159.61         

  pentru echilibrarea bugetului local 788.00 788.00 788.00 788.00         

C Subvenţii de la bugetul de stat din care: 24,426.38 15,456.61 24,008.00 15,138.12 418.38 318.49     

  
pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţelor cu combustibil 40.00 31.24 40.00 31.24         

  pentru sănătate 2,442.00 2,351.17 2,442.00 2,351.17         

  pentru finanțare cheltuieli urgente sezonul rece 0.00 0.00             

  
pentru susținerea derulării proiectelor finanțate 

din FEN postaderare 21,944.38 13,074.20 21,526.00 12,755.71 418.38 318.49     

D 
Sume alocate de FEN pentru proiecte fonduri 
structurale 35,637.80 15,460.27 34,146.00 14,277.00 1,491.80 1,183.27     

E 

Subvenții alocate de la bugetul local către 

instituțiile din subordine 0.00 0.00     13,445.25 13,352.27 -13,445.25 -13,352.27 

F Trageri din împrumuturi contractate 0.00 0.00             

II TOTAL CHELTUIELI din care: 246,792.55 211,443.73 239,501.50 205,450.31 20,736.30 19,345.69 -13,445.25 -13,352.27 

1 Autorităţi executive 8,797.10 8,530.49 8,797.10 8,530.49         

2 Alte servicii publice generale 950.50 820.83 685.50 604.85 871.00 820.83 -606.00 -604.85 

3 Dobânzi 1,150.00 1,042.70 1,150.00 1,042.70         

4 Ordine publică 3,250.36 3,188.14 3,190.36 3,139.05 2,887.00 2,860.98 -2,827.00 -2,811.89 

5 Sănătate 2,506.00 2,423.16 2,506.00 2,423.16         

6 Învăţământ 104,415.95 91,917.11 98,399.00 87,049.89 6,016.95 4,867.22     

7 Cultură, recreere, religie 21,140.05 18,289.91 20,576.95 17,833.93 9,709.35 9,568.88 -9,146.25 -9,112.90 

8 Asistenţă şi asigurări sociale 17,276.19 16,251.91 16,890.19 15,846.76 1,252.00 1,227.78 -866.00 -822.63 

9 Locuinţe, dezvoltare servicii publice 11,136.32 9,766.36 11,136.32 9,766.36         

10 Protecţia mediului 5,263.83 4,618.63 5,263.83 4,618.63         

11 Alte acţiuni generale economice 8,889.55 8,884.22 8,889.55 8,884.22         

12 Combustibili şi energie 34,965.00 28,597.82 34,965.00 28,597.82         

13 Transporturi 27,051.70 17,112.45 27,051.70 17,112.45         

III REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI: 246,792.55 211,443.73 239,501.50 205,450.31 20,736.30 19,345.69 -13,445.25 -13,352.27 

a SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 159,177.49 154,792.97 153,867.32 150,479.91 18,642.52 17,561.15 -13,332.35 -13,248.09 

1 Cheltuieli de personal 91,606.70 91,340.36 85,919.70 85,732.97 5,687.00 5,607.39     

2 Bunuri şi servicii 49,163.42 45,819.29 36,250.40 33,864.55 12,913.02 11,954.74     

3 Dobânzi 1,150.00 1,042.70 1,150.00 1,042.70         
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4 Subvenţii 6,735.00 6,734.52 6,735.00 6,734.52         

5 Fonduri de rezervă 79.50 0.00 79.50           

6 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 0.00 0.00 13,332.35 13,248.09     -13,332.35 -13,248.09 

7 Alte transferuri 70.00 59.68 70.00 59.68         

8 Asistenţă socială 6,960.84 6,517.50 6,901.84 6,502.00 59.00 15.50     

9 Alte cheltuieli 384.05 254.30 384.05 254.30         

10 Rambursări de credite 3,200.00 3,197.80 3,200.00 3,197.80         

11 Plăți recuperate din ani precedenți -172.02 -173.18 -155.52 -156.70 -16.50 -16.48     

b SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 87,615.06 56,650.76 85,634.18 54,970.40 2,093.78 1,784.54 -112.90 -104.18 

1 Rambursări de credite 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00         

2 
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 62,692.68 40,828.52 60,757.80 39,183.54 1,934.88 1,644.98     

3 Cheltuieli de capital 15,940.04 6,839.88 15,781.14 6,700.32 158.90 139.56     

4 Participare la capitalul social al s.c. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00         

5 Alte transferuri de capital către instituții publice 0.00 0.00 112.90 104.18     -112.90 -104.18 

6 Plăți recuperate din ani precedenți -17.66 -17.64 -17.66 -17.64         

  EXCEDENT AN 2015 -3,414.00 1,755.31   1,783.17 0.00 -27.86 0.00   

  EXCEDENT ANI PRECEDENȚI    6,497.58   5,612.17   885.41     

  EXCEDENT TOTAL   8,252.89   7,395.34   857.55   0.00 
  

  

BBuuggeettuull  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  ss--aa  rreeaalliizzaatt  llaa  vveenniittuurrii  îînn  pprroocceenntt  ddee    8877,,6600  %%  iiaarr  llaa  

cchheellttuuiieellii  ddee  8855,,6688  %%..  

  

  

PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  vveenniitt  rreeaalliizzaattee  îînn  ttoottaall  vveenniittuurrii  

Subventii

7% Sume UE

7%

Sume defalcate din 

TVA

38%

Venituri proprii

48%

  
 
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 48%.  
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În completarea acestora, sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate reprezintă 38%, subvenţiile alocate de la bugetul de stat 
7% iar sumele alocate de Uniunea Europenă 7%  

 
În anul 2015 a fost finanţată o largă paletă de acţiuni, dintre care:  

- 63.283,40 mii lei (29,93%) servicii publice: 
o 13,53% subvenţie acordată populaţiei pentru diferenţă preţ energie termică, ajutoare 

pentru încălzirea locuinței şi retehnologizarea sistemului de energie termică 
28.597,82 mii lei, 

o 2,18% protecţia mediului 4.618,63 mii lei, 
o 4,62% locuinţe şi servicii publice 9.766,36 mii lei,  
o 8,09% transporturi 17.112,45 mii lei,  
o 1,51% ordine publică 3.188,14 mii lei. 

 
- 128.882,09 mii lei (60,95%) cheltuieli social-culturale  

o 38,32% învăţământ 91.917,11 mii lei,  
o 6,54% asistenţă socială 16.251,91 mii lei,  
o 6,49% cultură, recreere şi tineret 18.289,91 mii lei, 
o 1,11% sănătate 2.423,16 mii lei.  

 
- 19.277,84 mii lei (9,12%) servicii publice generale: 

o 4,03% autorităţi executive 8.530,49 mii lei, 
o 3,90% serviciul datoriei publice 8.240,50 mii lei, 
o 0,80% constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere mijloace fixe aferente 

proiectelor cu finanţare europeană 1.686,42 mii lei 
o 0,39% serviciul de evidenţă a persoanelor 820,43 mii lei. 

 

PPoonnddeerreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  cchheellttuuiieellii  rreeaalliizzaattee  îînn  ttoottaall  cchheellttuuiieellii  

Fond IID

0.8%

Autoritati publice

4.0%

Alte servicii publice 

generale

0.4%

Serviciul datoriei publice

3.9%

Ordine publica

1.5%

Protectia mediului

2.2%

Locuinte ,servicii 

publice

4.6%

Cultura, recreere, tineret

8.7%
Asistenta sociala

7.7%

Sanatate

1.1%

Invatamant

43.5%

Transporturi

8.1%

Combustibil , energie

13.5%

31
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BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

1 ianuarie 2015– 31 decembrie 2015 

    mii lei 

Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2015 

Execuţie 
2015 

% 

 
I 

 
VENITURI TOTAL din care: 

 
236.087,50 

 
207.233,48 

 
87,78 

 
A 

 
Venituri proprii, din care: 

 
96.980,50 

 
96.870,76 

 
99,89 

A1 VENITURI FISCALE 84,309,00 83,432,34 98,96 

 Impozit pe venit din transfer proprietăți imobiliare 1.280,00 1.246,19   

 Cote defalcate din impozitul pe venit 54.295,00 54.294,62   

 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 0,00 0,00   

 Impozit și taxa pe clădiri persoane fizice 5.750,00 5.731.20   

 Impozit și taxa pe clădiri persoane juridice 12.449,00 11.568,00   

 Impozit și taxa pe terenuri persoane fizice 970,00 971,16   

 Impozit și taxa pe terenuri persoane juridice 1.257,00 1.257,62   

 Impozit teren extravilan 270,00 268.34   

 Taxe judiciare de timbru 768,00 674.31   

 Taxa hotelieră 73,00 72.93   

 Impozit pe spectacole 33,00 32,42   

 Alte taxe pe servicii  specifice 0,00 0,00   

 Impozit pe mijloace de transport pers. fizice 3.680,00 3.807,91   

 Impozit pe mijloace de transport pers. juridice 2.070,00 2.082.70   

 Taxe și tarife pentru eliberare licențe, autorizații 924,00 931.67   

 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 240,00 242,42   

 Alte impozite și taxe 250,00 250,85   

A2    VENITURI NEFISCALE 12.101,00 12.498,76 103,29 

 Venituri din concesiuni și închirieri 6.060,00 6.286,96   

 Venituri din dividende 3,00 2,85   

 Venituri din dobânzi 20,00 10,19   

 Venituri din prestări servicii 109,00 85,79   

 Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru creșe 68,00 67,96   

 Contribuția pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56,00 51,79   

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 25,00 24,23   

 Taxe extrajudiciare de timbru 778,00 760,20   

 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 3.309,00 3.410,48   

 Alte amenzi, penalități și confiscări 289,00 299,66   

 Alte venituri 1.384,00 1.498,65   

A3 VENITURI DIN CAPITAL 570,50 939,66 164,71 

 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 22,00 24,12   

 Venituri din vânzare locuințe construite din fondurile 
statului 

279,50 308,68   

 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținand domeniului 
privat 

269,00 606,86   

 
B 

 
SUME DEFALCATE DIN TVA 

 
80.953,00 

 
80.947,61 

 
99,99 

 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 80.165,00 80.159,61   

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 788,00 788,00   

 
C 

 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 

 
24.008,00 

 
15.138,11 

 
63,05 
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 Subvenții pentru cheltuieli urgente sezon rece     

 Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de sănătate 2.442,00 2.351,17   

 Subvenții pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuințelor cu lemne și combustibil solid 

40,00 31,23   

 Subvenţii pentru retehnologizarea sist de energie termică 0,00 0,00   

 Subvenţii pentru susţinerea proiectelor cu finanţare 
europeană 

20.168,00 12.755,71   

 
D 

  
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 

 
0,00 

 
0,00 

 

 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale     

 
E  

 
SUME ALOCATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 
34.146,00 35.090,15 38,24 

 

 
14.277,00 

 
41,81 

 

 Fondul European de Dezvoltare Regională 25.492,00 8.134,06  

 Fondul de Coeziune 8.654,00 6.142,94  

 
II 

 
CHELTUIELI TOTALE din care: 

 
239.501,50 

 
205.450,31 

 
85,78 

1.  Autorităţi publice 
o autorităţi executive 

8.797,10 8.530,49 96,97 

2.  Alte servicii publice generale 
o fond de rezervă bugetară 
o serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 
o alte servicii publice generale  

685,50 
79,50 

606,00 
 

0,00 

604,85 
0,00 

604,85 
 

0,00 

88,23 

3.  Dobânzi 1.150,00 1.042,70 90,67 

4.  Ordine publică 
o poliţia locală 
o protecţie civilă 

3.190,36 
2.827,00 

363,36 

3.139,05 
2.811,89 

327,16 

98,39 

5.  Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

98.399,00 
13.086,24 
33.903,98 
50.954,58 

454,20 

87.049,89 
13.047,39 
29.261,87 
44.294,71 

445,92 

88,47 

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

2.506,00 
2.466,00 

40,00 

2.423,16 
2.396,98 

26,18 

96,69 

7.  Cultură, recreere și 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 

20.576,95 
4.321,50 
1.645,25 

54,00 
3.179,50 

20,00 
9.493,70 
1.863,00 

17.833,93 
4.319,83 
1.627,00 

49,10 
3.166,07 

7,63 
6.815,38 
1.848,92 

86,67 

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 și asistenței 

sociale 

16.890,19 
1.730,00 
9.274,00 

936,00 
140,00 

2.990,00 
1.820,19 

15.846,76 
1.648,03 
8.955,81 

874,12 
135,50 

2.763,54 
1.469,76 

 

93,82 
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9.  Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 
o locuinţe 
o iluminat public 
o alimentare gaze naturale 
o alte servicii 

11.136,32 
250,32 

4.087,50 
17,00 

6.781,50 

9.766,35 
162,29 

3.907,23 
15,25 

5.681,58 

87,70 

10.  Protecţia mediului 
o salubritate 
o canalizare 

5.263,83 
4.873,83 

390,00 

4.618,64 
4.309,82 

308,82 

87,74 

11.  Acţiuni generale economice 8.889,55 8.884,22 99,94 

12.  Combustibil şi energie 
o energie termică 

34.965,00 
34.965,00 

28.597,81 
28.597,81 

81,79 

13.  Transporturi 
o străzi 
o transport în comun 

27.051,70 
26.751,70 

300,00 

17.112,44 
16.812,44 

300.00 

63,26 

14.  Excedent /Deficit ( + /-)  1.783,17  

15. Sume din excedent bugetar ani anteriori   5.612,17  

16. Excedent  – total  7.395,34  
Nr 

crt. 
Indicatori Buget 

2014 
Execuţie 

2014 
% 

 
I 

 
VENITURI TOTAL din care: 

 
274.598,20 

 
202.506,02 

 
73,75 

 
A 

 
Venituri proprii, din care: 

 
87.513,20 

 
88.454,54 

 
101,08 

A1 VENITURI FISCALE 76.358,00 76.818,05 100,60 

 Impozit pe venit din transfer proprietăți imobiliare 1.120,00 1.200,11   

 Cote defalcate din impozitul pe venit 46.632,00 46.630,61   

 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 102,00 100,20   

 Impozit și taxa pe clădiri persoane fizice 5.200,00 5.340,78   

 Impozit și taxa pe clădiri persoane juridice 13.290,00 13.374,99   

 Impozit și taxa pe terenuri persoane fizice 860,00 880,31   

 Impozit și taxa pe terenuri persoane juridice 1.103,00 1.112,80   

 Impozit teren extravilan 270,00 265,61   

 Taxe judiciare de timbru 750,00 767,95   

 Taxa hotelieră 45,00 37,94   

 Impozit pe spectacole 6,00 6,65   

 Alte taxe pe servicii specifice 0,00 0,00   

 Impozit pe mijloace de transport pers. fizice 3.500,00 3.633,90   

 Impozit pe mijloace de transport pers. juridice 2.105,00 2.142,77   

 Taxe și tarife pentru eliberare licențe, autorizații 930,00 883,94   

 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 215,00 209,34   

 Alte impozite și taxe 230,00 230,15   

A2    VENITURI NEFISCALE 10.505,00 10.667,38 101,55 

 Venituri din concesiuni și închirieri 5.320,00 5.504,60   

 Venituri din dividende 42,00 37,07   

 Venituri din dobânzi 60,00 19,88   

 Venituri din prestări servicii 198,00 134,18   

 Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru creșe 58,00 43,52   

 Contribuția pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55,00 56,36   

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 7,00 6,76   

 Taxe extrajudiciare de timbru 775,00 777,53   

 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 2.800,00 2.869,85   

 Alte amenzi, penalități si confiscări 200,00 198,42   

 Alte venituri 990,00 1.019,21   

A3 VENITURI DIN CAPITAL 650,20 969,11 149,05 

 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 150,00 74,14   

 Venituri din vânzare locuințe construite din fondurile statului 355,00 371,88   
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 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat 145,20 523,09   

 
B 

 
SUME DEFALCATE DIN TVA 

 
75.998,00 

 
75.987,13 

 
99,99 

 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 75.837,00 75.826,13   

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 161,00 161,00   

 
C 

 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 

 
56.108,00 

 
23.496,99 

 
41,88 

 Subvenții pentru cheltuieli urgente sezon rece 10.600,00 7.500,00   

 Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de sănătate 2.316,00 2.274,16   

 Subvenții pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuințelor cu lemne și combustibil solid 

65,00 38,29   

 Subvenţii pentru retehnologizarea sist. de energie termică 0,00 0,00   

 Subvenţii pentru susţinerea proiectelor cu finanţare europeană 43.127,00 13.684,54   

 
D 

  
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 

 
0,00 

 
0,00 

 

 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale     

 
E  

 
SUME ALOCATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 
54.979,00 35.090,15 38,24 

 

 
14.567,36 

 
26,50 

 

 Fondul European de Dezvoltare Regională 39.309,00 6.040,33  

 Fondul de Coeziune 15.670,00 8.527,03  

 
II 

 
CHELTUIELI TOTALE din care: 

 
276.912,20 

 
201.083,98 

 
72,62 

15.  Autorităţi publice 
o autorităţi executive 

9.758,10 9.208,75 94,37 

16.  Alte servicii publice generale 
o fond de rezervă bugetară 
o serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 
o alte servicii publice generale  

1.056,63 
0,63 

626,00 
 

430,00 

850,14 
0,00 

573,63 
 

276,51 

80,46 

17.  Dobânzi 2.159,40 2.133,75 98,81 

18.  Ordine publică 
o poliţia locală 
o protecţie civilă 

6.213,00 
3.786,00 
2.427,00 

5.474,61 
3.143,09 
2.331,52 

88,12 

19.  Învăţământ 
o preşcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

90.179,59 
13.014,43 
31.841,88 
44.833,68 

489,60 

78.567,01 
12.780,97 
24.242,30 
41.074,12 

469,62 

87,12 

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

2.364,00 
2.315,00 

49,00 

2.360,81 
2.311,91 

48,90 

99,87 

21.  Cultură, recreere și 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 

17.749,83 
3.689,29 
1.260,96 

54,00 
2.366,55 

20,00 
8.991,03 
1.368,00 

13.320,72 
3.682,39 
1.249,11 

53,57 
2.365,87 

6,19 
4.869,77 
1.093,82 

75,05 

22.  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 și asistenței sociale 

14.056,81 
1.511,00 
7.637.00 

955,32 
109,86 

1.863,22 
1.980,41 

13.693,18 
1.465,25 
7.628,77 

922,65 
101,90 

1.789,38 
1.786,23 

 

97,41 
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23.  Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 
o locuinţe 
o iluminat public 
o alimentare gaze naturale 
o alte servicii 

14.919,23 
437,53 

6.304,96 
195,00 

7.981,74 

13.930,44 
285,14 

6.226,99 
121,05 

7.297,26 

93,37 

24.  Protecţia mediului 
o salubritate 
o canalizare 

4.365,27 
4.312,27 

53,00 

4.326,88 
4.274,21 

52,67 

99,12 

25.  Acţiuni generale economice 25.215,00 17.299,39 68,61 

26.  Combustibil şi energie 
o energie termică 

58.290,00 
58.290,00 

28.284,75 
28.284,75 

48,52 

27.  Transporturi 
o străzi 
o transport în comun 

30.585,34 
30.585,34 

11.633,55 
11.633,55 

38,04 

28.  Excedent /Deficit ( + /-)  1.422,04  

15. Sume din excedent bugetar ani anteriori   4.190,13  

16. Excedent – total  5.612,17  

 
Veniturile bugetului local al municipiului Focşani pe cele 12 luni ale anului 2015   

s-au realizat în procent de 87,78% faţă de prevederile anuale, din care veniturile proprii, 
constând din impozite şi taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit în procent de 
99,89%, sumele defalcate din TVA 99,99%, subvențiile în procent de 63,05% iar sumele alocate de 
UE de 41,85%. 

În ceea ce priveşte ponderea categoriilor de venit în bugetul local, veniturile proprii 
reprezintă un procent de 47%, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 39%, 
subvenţiile alocate de la bugetul de stat 7% şi sumele alocate de Uniunea Europeană 7%. 

 
Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor 

sume defalcate 

din TVA

39%

venituri proprii

47%

sume UE

7%

subventii

7%

 
 

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 ca urmare a 
politicilor adoptate. 
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Evoluţia veniturilor bugetului local în perioada 2004 – 2015 
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În perioada 2004–2015, după cum se poate observa din diagramă, veniturile proprii au 

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

Impozitele şi taxele locale, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele 
defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetului local, în anul 2015 faţă de 
prevederile bugetare anuale au fost realizate în procent de 99,74% (42.576,14 mii lei faţă de 
42.685,50 mii lei).  

În ceea ce privește cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe destinaţii 
ţinând 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 2015 au înregistrat un procent de realizare de 85,78%, 
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, a serviciilor publice de gospodărire a municipiului, asigurarea condiţiilor de 
funcţionare normală a instituţiilor din subordinea Consiliului Local. 
 

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli 
şi ponderea în total buget 
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ACTIVITĂŢI  SOCIAL – CULTURALE – 108.139,56 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 
59,94% din totalul bugetului local şi a fost realizat în procent de 89,00% faţă de prevederile 
bugetare. 
 

STRUCTURA CHELTUIELILOR SOCIAL-CULTURALE REALIZATE ÎN ANUL 2015 
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Învăţământ - 87.049,89 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:  

 66.592,61 mii lei – salarii, inclusiv drepturi salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti; 

 11.528,17 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 629,24 mii lei mai mult decât în anul precedent; 

 684,19 mii lei – competiţii sportive – Liceul cu program sportiv, gratuitate pe transportul 
urban de călători - cu 206,04 mii lei mai mult decât în 2014; 

 246,68 mii lei – burse acordate elevilor - cu 40,86 mii lei mai mult decât în anul 
precedent; 

 8.091,65 mii lei – investiţii - cu 5.396,37 mii lei mai mult decât în anul precedent, având 
în vedere faptul că au fost efectuate plăți aferente proiectelor cu finanţare europeană 
privind reabilitarea şi modernizarea Colegiului Naţional Unirea, Școlii Gimnaziale Nicolae 
Iorga, Școlii Gimnaziale nr. 3 și Școlii Gimnaziale Alexandru Vlahuță; 

 -93,41 mii lei plăţi recuperate din anii anteriori. 
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PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI ÎN TOTAL CHELTUIELI ÎNVĂȚĂMÂNT 

salarii

77%

materiale

13%

asistenta sociala

1%

investitii

9%

 
 

Sănătate – 2.423,16 mii lei 
 

Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de călători 
pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzii Sangvină în sumă de  
26,18 mii lei, cu 6,22 mii lei mai puțin decât în 2014, a cheltuielilor aferente cabinetelor 
medicale şcolare în sumă de 2.396,98 mii lei, din care 2.322,76 mii lei salarii şi 74,22 mii lei 
medicamente şi materiale sanitare.  
 
 

Cultură, recreere şi religie – 17.833,93 mii lei 
 

o 5.946,83 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 3 instituţii de cultură: Teatrul Municipal, 
Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, cu 1.015,33 mii lei mai 
mult decât în 2014; 

o 3.166,07 mii lei - Transferuri către Clubulul Sportiv Municipal Focşani 2007, cu 800,20 mii lei mai 
mult decât în anul precedent;  

o 49,10 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 1.040,00 mii lei – acordarea unui sprijin financiar pentru catedrala Cuvioasa Parascheva şi pentru 
Parohia Mândrești; 

o 7,63 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani;  

o 808,92 mii lei - pentru finanţarea unor evenimente culturale şi sportive importante din viata 
comunităţii, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și a 
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persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv, precum și finanțarea proiectului european privind 
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică; 

o 6.815,38 mii lei - întreţinerea parcurilor, zonelor verzi, de agrement şi baze sportive, cimitire. 
 
 

 
STRUCTURA CHELTUIELILOR CULTURALE 
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Asigurări şi asistenţă socială – 15.846,76 mii lei 
 

De la acest capitol se finanţează activitatea a două creşe, a Serviciului Public de Asistenţă 
Socială, a Cantinei de Ajutor Social, precum și alte acţiuni de asistenţă socială. 
 

STRUCTURA CHELTUIELILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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Ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile reprezentând drepturile acordate asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap şi ai acestora din urmă (57% din totalul cheltuielilor de 
asistenţă socială), concretizate în salarii aferente însoţitorilor, indemnizaţii acordate 
persoanelor cu handicap şi acordarea de gratuităţi pe transportul urban de călători. La nivelul 
Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt încadraţi 355 de însoţitori ai persoanelor cu 
handicap şi se acordă 292 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 
10% din totalul cheltuielilor de asistenţă socială. 

De asemenea, 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 a 
două adăposturi de noapte pentru oamenii străzii. 

De la acest capitol au fost alocate fonduri pentru: 
- Salarii 6.659,39 mii lei 
- Bunuri şi servicii 3.327,72 mii lei 
- Transferuri către Câminul pentru persoane vârstnice 822,63 mii lei 
- Ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, indemnizaţii persoane cu 

handicap care au dreptul la însoţitori 4.974,10 mii lei 
- Investiții necesare Serviciului de Asistență Socială 69,95 
- Plăţi recuperate din anii anteriori – 7,03 mii lei 
 
SERVICII PUBLICE – 74.056,07 mii lei 
 

În cadrul acestui capitol se finanţează cheltuieli de personal, materiale şi investiţii pentru 
întreţinerea şi asigurarea funcţionării în condiţii optime a serviciilor 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, deszăpezire 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; 

 Poliția 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: 
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 Ordine publică și situații de urgență – 3.139,05 mii lei 
 Locuinţe – 162,29 mii lei 
 Iluminat public – 3.907,23 mii lei 
 Alimentări cu gaze naturale – 15,25 mii lei 
 Salubritate – 4.309,82 mii lei din care majorare capital social la S.C. CUP Salubritate 

S.R.L. Focșani 900,00 mii lei 
 Canalizare – 308,82 mii lei 
 Energie termică – 28.597,82 mii lei din care: 6.734,52 mii lei subvenţie energie termică 

livrată populaţiei, 817,53 mii lei ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, 6,55 mii lei 
cheltuieli cu tipizatele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire, 16.839,96 mii lei 
pentru proiectul cu finanţare europeană de modernizare a centralei termice, 399,26 mii 
lei investiții, 3.800 mii lei majorare capital social la SC ENET SA Focşani, 

 Străzi – 16.812,44 mii lei  
 Alte servicii publice – 16.503,35 mii lei din care: 

o Autorităţi publice – 8.530,50 mii lei 
o Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor – 604,85 mii lei 
o Constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere mijloace fixe aferente proiectelor 

cu finanţare europeană – 1.686,42 mii lei 
o Servicii publice de mecanizare, ecarisaj, toaletare copaci etc – 5.681,58 mii lei 

 
 
 
 

STRUCTURA ŞI PONDEREA CHELTUIELILOR PRIVIND SERVICIILE PUBLICE 
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SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  – 8.240,50 mii lei 
 

 1.042,70 mii lei dobânzi  

 7.197,80 mii lei rambursări împrumuturi, din care: 
- 1.601,60 mii lei aferente obligaţiunilor municipale, 
- 1.596,20 mii lei aferente împrumutului de la UNICREDIT pentru refacere 

infrastructură  
- 4.000,00 mii lei aferente înprumutului tip revolving contractat de la CEC pentru 

asigurarea cofinanțării proiectului european privind reabilitarea sistemului de 
termoficare. 

 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 
1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 

 

mii lei 

Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2015 

Execuţie 
2015 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 20.736,30 19.317,83 93,16 

A Venituri proprii 5.380,87 4.463,80 82,96 

B Subvenţii de la bugetul local 13.445,25 13.352,27 99,31 

C Subvenții de la bugetul de stat pentru 
susținere proiecte europene 

418,38 318,49 76,12 

D Sume de la UE 1.491,80 1.183,27 79,32 

II CHELTUIELI TOTALE din care: 20.736,30 19.345,69 93,29 

1. Servicii publice generale 
o Serviciul public comunitar de evidență 

a persoanelor 

871,00 
871,00 

820,83 
820,83 

94,24 

2. Ordine publică 
o Poliția locală 

2.887,00 
2.887,00 

2.860,98 
2.860,98 

99,10 

3. Invatamant 
o preșcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

6.016,95 
1.907,54 

89,73 
1.719,80 
2.299,88 

4.867,23 
1.664,60 

41,44 
1.163,50 
1.997,69 

80,89 

4. Cultură, recreere și religie  
o Instituții publice de spectacole și 

concerte: Teatrul Municipal, Ans Folc 
„Ţara Vrancei”,  

o Case de cultură: Ateneul 
o Servicii recreative și sportive: CSM 

9.709,35 
4.728,40 

 
 

1.776,85 
3.204,10 

9.568,88 
4.619,14 

 
 

1.760,06 
3.189,68 

98,55 

5. Asigurări şi asistenţă socială 
o Asistenţă socială acordată persoanelor 

în vârstă: Căminul pentru persoane 
vârstnice 

1.252,00 
1.252,00 

1.227,78 
1.227,78 

98,07 

6. Excedent/deficit (+/-)  -27,86  

7. Sume din excedent bugetar ani anteriori   885,41  

8. Excedent  TOTAL  857,55  
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Nr 
crt. 

Indicatori Buget 
2014 

Execuţie 
2014 

% 
 

I VENITURI TOTAL din care: 18.970,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16.076,27 84,75 

A Venituri proprii 5.652,39 4.252,18 75,23 

B Subvenţii de la bugetul local 12.452,80 11.694,62 93,91 

C Subvenții de la bugetul de stat pentru 
susținere proiecte europene 

69,40 9,86 14,21 

D Sume de la UE 795,47 119,61 15,04 

II CHELTUIELI TOTALE din care: 18.970,06 15.967,70 84,17 

1. Servicii publice generale 
o Serviciul public comunitar de 

evidență a persoanelor 

881,00 
881,00 

818,67 
818,67 

92,92 

2. Ordine publică 
o Poliția locală 

3.851,00 
3.851,00 

3.192,35 
3.192,35 

82,90 

3. Învățământ 
o preșcolar 
o primar 
o secundar 
o postliceal 

5.333,46 
1.932,00 

132,85 
1.855,74 
1.412,87 

3.328,02 
1.584,98 

91,07 
1.098,81 

553,16 

62,40 

4. Cultură, recreere și religie  
o Instituții publice de spectacole și 

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

o Case de cultură: Ateneul 
o Servicii recreative și sportive: CSM 

7,863,60 
4.090,79 

 
 
 

1.369,26 
2.403,55 

7.658,29 
3.906,30 

 
 
 

1.357,40 
2.394,59 

97,39 

5. Asigurări şi asistenţă socială 
o Asistenţă socială acordată 

persoanelor în vârstă: Căminul 
pentru persoane vârstnice 

1.041,00 
1.041,00 

970,37 
970,37 

93,22 

6. Excedent/deficit (+/-)  108,57  

7. Sume din excedent bugetar ani 
anteriori  

 776,84  

8. Excedent TOTAL  885,41  
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La nivelul municipiului Focşani, un număr de 7 instituţii se finanţează parţial din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetul local: 

 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – 820,83 mii lei total cheltuieli, 
din care 604,85 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 

 Poliţia Locală – 2.860,98 mii lei total cheltuieli, din care 2.811,89 mii lei finanţate din 
subvenţii de la bugetul local; 

 Teatrul Municipal – 1.816,14 mii lei total cheltuieli, din care 1.670,00 mii lei finanţate 
din subvenţii de la bugetul local; 

 Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” – 2.803,00 mii lei total cheltuieli, din care 2.647,83 
mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 

 Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia” – 1.760,06 mii lei total cheltuieli, din care 1.626,99 mii 
lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 

 Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 – 3.189,68 mii lei total cheltuieli, din care 
3.166,07 mii lei finanţate din subvenţii de la bugetul local; 

 Căminul pentru Persoane în Vârstă – 1.227,78 mii lei total cheltuieli, din care 822,63 mii 
lei finanţate din subvenţii de la bugetul local. 

 

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 2015, execuția bugetară la învăţământ însumează 4.867,23 mii lei din 
care 474,21 mii lei cheltuieli de personal, 2.697,16 mii lei cheltuieli cu plata utilităţilor, 
reparaţiilor, obiectelor de inventar etc., 1.644,98 mii lei proiecte europene derulate de Școala 
Postliceală Sanitară și Colegiul Economic, 15,50 mii lei cheltuieli cu asistența socială și 35,39 mii 
lei investiții. 

La începutul anului, unităţile de învăţământ înregistrau un sold de 885,41 mii lei iar la 
finele anului 2015 un sold de 857,55 mii lei care se reportează în anul 2016. 
 

 
DETALIEREA BUGETULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI  
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PROGRAMUL INVESTIŢIONAL - 52.668,40 mii lei  
(24,91 % din totalul cheltuielilor bugetului general centralizat  

al Municipiului Focşani pe anul 2015) 
 

 17.239,21 mii lei modernizarea reţelelor termice şi a punctelor termice aferente 
proiectului cu finanţare europeană, contorizări scări de bloc. 

 8.127,04 mii lei proiecte cu finanțare europeană pentru reabilitarea unor unități școlare: 
Școala nr. 3, Școala Nicolae Iorga, Școala Al. Vlahuță, Colegiul Naţional „Unirea”, baza 
practică pentru Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, sisteme monitorizare video la 
Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia și Școala N. Iorga, documentație pentru acoperiș la 
Liceul cu Program Sportiv, lucrări de refacere acoperiș la Colegiul Tehnic V.D. Cotea și 
Liceul Tehnologic G.G. Longinescu, instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu 
la Colegiul Unirea, dotări etc.  

 1.644,98 mii lei – două proiecte europene derulate prin bugetul activităților autofinanțate 
de către Școala postliceală Sanitară și Colegiul Economic. 

 292,96 mii lei calculatoare, licențe la primărie, Serviciul Public local de Asistență Socială, 
centrală alarmare și antenă radio Poliția Locală, aparatură Ansamblul Folcloric Țara 
Vrancei, utilaje CSM etc. 

 6.400,59 mii lei locuri de joacă, alimentări cu gaze naturale blocuri ANL, amenajare 
parcuri, cimitire, amenajare spaţii verzi aferente proiectului din zona de sud-est a 
municipiului cu finanţare europeană. 

 983,51 mii lei din care 833,85 mii lei utilaje pentru activitatea de salubritate desfășurată 
de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice și 149,66 mii lei racord descărcare ape pluviale 
cartier Mândrești. 

 12.980,11 mii lei refacere infrastructură străzi inclusiv proiectul din zona de sud-est a 
municipiului cu finanţare europeană. 

 5.000,00 mii lei majorare capital social din care 3.800,00 mii lei la SC ENET SA Focşani și 
900,00 mii lei la CUP Salubritate S.R.L, 300,00 mii lei la S.C. Transport Public S.A. 

 
PONDEREA CATEGORIILOR DE INVESTIŢII REALIZATE  

ÎN TOTAL PROGRAM INVESTIȚIONAL 
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În ceea ce privește situaţiile financiare, acestea sunt sintetizate în bilanţul contabil 
încheiat la 31.12.2015 cu anexele aferente, inclusiv contul de execuţie bugetară.  

Situaţiile financiare anuale au fost depuse în termenul legal la Administrația Județeană 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 active în sumă de 1.298.599.818 
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 85.790,762 lei mai mult decât în 2014, 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 și la cel de salubritate. 

La finele anului 2015, creanţele bugetare însumează 72.882.369 lei reprezentând debitori 
impozite şi taxe locale, iar datoriile însumează 79.526.391 lei concretizate în decontări cu 
salariile aferente lunii decembrie, creditori salarii neridicate, garanţii licitaţii, creditori impozite 
şi taxe locale, datorii furnizori, 8.666.996 lei reprezentând provizioane aferente hotărârilor 
judecătoreşti rămase definitive la 31 decembrie 2015 privind dreturile salariale şi 33.950.636 lei 
obligaţiuni municipale și împrumut contractat de la UNICREDIT ŢIRIAC pentru refacerea 
infrastructurii unor străzi. 

În anul 2015, 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 40 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 2015 nu s-au înregistrat depăşiri a 
numărului maxim aprobat. 
 
 



 

 

25 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

3. ADMINISTRAŢIA LOCALĂ 
 
 

3.1 Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focşani 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 102/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal 
pentru Primăria Municipiului Focşani. 

La nivelul lunii decembrie 2015, în organigrama Primăriei Municipiului Focşani au fost 
aprobate 220 posturi, din care: 113 funcţii publice, 104 funcţii în regim contractual (82 personal 
medical) şi 3 funcţii alese. 

Organigrama a fost structurată pe 4 direcţii, 9 servicii, 2 birouri şi 22 compartimente. 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
Cu un număr de 42 de posturi, din care două vacante, 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. 

În anul 2015, 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: 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 2015, SSeerrvviicciiuull  bbuuggeett--ccoonnttaabbiilliittaattee 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 organizat desfăşurarea dezbaterii publice a proiectului de buget pe anul 2015. 

 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 website-ul primăriei, precum şi pe 
pagina de internet a MAI. 

 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 947 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 73 Hotărâri de 
Consilu Local şi dispoziţii ale primarului. 

 

 Au fost întocmite 37 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. 

 Serviciul Buget-contabilitate urmăreşte şi gestionează fondurile pentru un număr de 46 
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 
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 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”, 
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 Utilități Publice SA, SC CUP 
Salubritate SRL 

 Transporturi şi comunicații: 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 
înregistrat un număr de 8.388 vize în valoare de 473.163.162 lei. A fost întocmit un număr de 
5.439 ordine de plată pentru activitatea proprie a Primăriei. Toate cheltuielile şi veniturile 
bugetului local au fost urmărite şi înregistrate potrivit prevederilor legale şi planului de 
conturi prin întocmirea lunară a contului de execuţie şi situaţiile financiare, efectuându-se 
periodic analize financiare. 

 A fost monitorizată, din punct de vedere financiar, aplicarea următoarelor proiecte: 
”Reabilitarea şi modernizarea sistemului de energie termică”, ”Reabilitarea sistemului de 
canalizare”, ”Reabilitarea şi dotarea a patru unităţi de învăţământ - Şcoala Gimnazială 
Alexandru Vlahuță, Colegiul Naţional Unirea, Școala Gimnazială nr. 3 şi Școala Gimnazială 
Nicolae Iorga”, două proiecte din cadrul Programului Integrat de Dezvoltare Urbană în zona 
de sud-est a municipiului, ce cuprinde cartierele Sud, Mândreşti şi Laminorul (refacerea 
spaţiilor verzi, a spaţiilor publice – drumuri), cu finanţare fonduri externe nerambursabile și 
Centrul de Informare Turistică. 

 S-au întocmit rapoarte lunare către Ministerul Finanţelor 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. 

 A fost efectuată monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal, întocmind situaţii care au 
fost transmise în termen la Administrația Județeană a 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-uri, în 
baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

Pentru anul 2016, Serviciul buget-contabilitate îşi propune să aducă îmbunătăţiri modului 
de evidenţă financiar-contabilă, să atragă la bugetul local surse suplimentare de venit.  
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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 2015, în cadrul SSeerrvviicciiuulluuii  iimmppoozziittee  şşii  ttaaxxee  llooccaallee au fost efectuate peste 429.627 
operaţiuni, din care: 

- 18.389 impuneri, adăugări debite, bunuri, amenzi; 
- 26.575 modificări debite (adăugări – scăderi debite iniţiale); 
- 482 operări cereri scutiri de impozite şi taxe locale; 
- 1.727 transferuri între roluri; 
- 947 unificări de roluri; 
- 11.924 eliberări certificate fiscale; 
- 210.233 raportări diverse; 
- 14.875 procese-verbale de impunere; 
- 8.876 procese-verbale de scoatere din evidenţă; 
- 268 restituiri de sume achitate în plus, în valoare de 220.000 mii lei; 
- 305 dosare de insolvabilitate pt debite, în valoare de peste 840.000 lei; 
- 20.396 adăugare procese-verbale de contravenție; 
- 3.649 adăugare noi titulari de roluri; 
- 3.649 modificări titulari roluri; 
- 5.611 mijloace de transport nou înregistrate; 
- 6.658 mijloace de transport scoase din evidență; 
- 7.005 matricole imobile ce au fost modificate. 
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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. 
 

Pentru creşterea volumului încasărilor, în cursul anului 2015, 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 1.927 popriri; 
- au fost comunicate 2.055 somaţii şi titluri executorii către rău platnici în vederea 

achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local;  
- blocarea conturilor bancare la un număr de 96 societăţi comerciale; 
- au fost efectuate 87 controale fiscale, în urma cărora s-au stabilit debite suplimentare în 

sumă de 302.000 lei creanțe principale şi 84.600 lei accesorii; 
- s-au instituit sechestre pentru bunuri pentru un număr de 664 societăţi comerciale în 

valoare de 38.160.540 lei și pentru 84 persoane fizice în valoare de 12.540.000 lei; 
- au fost efectuate analize lunare privind modul de încasare a impozitelor şi taxelor locale; 
- s-a exercitat controlul financiar preventiv propriu asupra debitelor stabilite la declararea 

de către contribuabil a bunurilor impozabile precum şi asupra încasărilor; 
- au fost analizate cererile depuse de contribuabili pentru acordarea de înlesniri la plată; 
- s-au întocmit note de constatare şi referate pentru aprobarea înlesnirilor la plată de 

către Consiliul local; 
- s-au întocmit situaţii de estimare a veniturilor pentru bugetul pe anul curent şi în 

perspectivă pe următorii 3 ani, după o analiză aprofundată a încasărilor din anii 
precedenţi; 

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

- la afişierul Primăriei, pe website şi în revista ”Focşanii” a fost publicată hotărârea 
Consiliului local cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 

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

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

Pentru anul 2016, 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. 
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Compartimentul autorizare agenţi economici, prin acţiunile întreprinse în anul 2015, a 
urmărit ddeessffăăşşuurraarreeaa  uunneeii  aaccttiivviittăăţţii  ccoommeerrcciiaallee  ccoommppeettiittiivvee  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  ccaalliittaattiivv,,  

ddeezzvvoollttaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ppiiaaţţăă  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  pprriinncciippiiiilloorr  lliibbeerreeii  ccoonnccuurreennțțee, 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, CCoommppaarrttiimmeennttuull  aauuttoorriizzaarree  aaggeennţţii  eeccoonnoommiiccii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, a derulat în anul 2015 următoarele activităţi specifice:  
 au fost eliberate 1.583 autorizaţii, din care: 

 1.364 autorizaţii de funcţionare a agenţilor economici cu activităţi comerciale pentru 
unităţi cu amănuntul (chioşcuri şi magazine alimentare, industriale, mixte etc), 
unităţi cu ridicata (depozite), unităţi de alimentaţie publică (baruri, cafenele, fast-
food-uri, restaurante, pizzerii, activităţi de catering), unităţi de prestări servicii 
(activităţi de înfrumuseţare, ateliere de reparaţii în diverse domenii - auto, articole 
de uz personal, echipamente de comunicaţii etc, curăţătorii şi spălătorii pentru 
articole textile etc), în baza H.C.L. nr. 304/2005, aceste taxe însumând 344.760 lei;  

 81 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - tonete, rulote, mese, chioşcuri mobile, 
în baza H.C.L. nr. 304/2005, aceste taxe însumând 53.517 lei, reprezentând utilizarea 
temporară a locurilor publice; 

 44 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant - comercializare pepeni, în baza H.C.L nr. 
304/2005, aceste taxe însumând 7.056 lei, reprezentând utilizarea temporară a 
locurilor publice;  

 53 autorizaţii de funcţionare pentru 17 terase sezoniere amplasate pe domeniul 
public, care au primit avizul Consiliului Local prin H.C.L. nr. 142/26.05.2009 şi 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, nr. 169/2013, H.C.L. nr. 193/2014, H.C.L. nr. 225/2014, HCL 176/2015 
privind avizarea funcţionării teraselor sezoniere, aceste taxe însumând 81.624 lei (în 
perioada de sezon) şi 7.389 lei (în perioada de extrasezon), reprezentând utilizarea 
temporară a locurilor publice; 

 37 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 3.870 lei, reprezentând utilizarea 
temporară a locurilor publice; 

 4 acorduri de principiu pentru organizarea de campanii promoţionale, prospectare şi 
sampling pentru produse cosmetice, aceste taxe însumând 200 lei; pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice privind desfăşurarea acestor activităţi s-a încasat suma 
de 348 lei. 
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Din activitatea de autorizare a fost încasată suma totală de 498.764 lei, sumă care se 
face venit la bugetul local.  

 au fost rezolvate în temen sesizările şi petiţiile adresate de cetăţeni şi persoane juridice; 

 au fost transmise 452 înştiintări către agenţii economici privind obligativitatea prezentării la 
Primăria Municipiului Focşani pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare, conform H.C.L. nr. 
304/2005 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a comercializării produselor şi 
serviciilor de piaţă, în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza Municipiului 
Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 în colaborare cu serviciul de specialitate din Primăria Municipiului Focşani, s-a desfăşurat o 
activitate complexă în vederea constituirii documentaţiei necesare întocmirii dosarului de 
insolvabilitate privind plata taxelor şi impozitelor locale în perioada 1 martie – 31 decembrie 
2015. În acest sens, s-au întocmit liste extrase din evidenţa fiscală cu 3.467 de înregistrări 
contribuabile pentru corespondenţa cu diverse instituţii publice, în vederea identificării 
veniturilor care se pot executa silit prin poprire sau a bunurilor care pot fi executate silit, s-a 
instituit corespondenţa cu debitorii prin 1.978 adrese cu titluri executorii şi somații de plată 
şi s-au constituit 1.449 dosare de insolvabilitate; 
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 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 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

 a existat o preocupare permanentă de perfecţionare profesională a personalului. 

 

Compartimentul de transport public local, în anul 2015, a fost permanent preocupat de 
îmbunătăţirea calităţii transportului în municipiul Focşani, de desfăşurarea unui transport 
civilizat care să satisfacă nevoile clienţilor, îndeplinind în acest sens următoarele atribuţii 
principale: 
- aplicarea legislaţiei în domeniu, precum şi a dispoziţiilor Primarului și a hotărârilor 

Consiliului local al municipiului Focşani; 
- asigurarea autorizării serviciilor de transport pe raza municipiului Focşani, 

înregistrarea/radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării; 
- a 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.  
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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, reprezentanţii compartimentului au asigurat respectarea 
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate în municipiului Focşani; 

 
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 2015 
 

Numărul de călători transportaţi, din care: călători 4.786.878 

- pe bază de abonamente călători 2.815.179 

- pe bază de bilete călători 1.971.699 

Numărul de kilometri parcurşi în exploatare km 1.407.627 

Timpul efectuat de mijloacele de transport în 
circulaţie 

ore 96.645 

Parc inventar, din care: număr 32 

- autobuze buc. 2 

- midibuze buc. 24 

- microbuze buc. 6 
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Traseele aprobate, conform programului de 
circulaţie 

număr 9 

Lungimea traseelor (dus–întors) km 143 

Număr angajaţi persoane 106 

Realizarea de investiţii, din care: lei    470.389 

- din surse proprii (achiziţionat - midibuze)  lei    470.389 

 
 
În domeniul transportului de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere 
- în anul 2015, ţinând cont de prevederile actelor normative în vigoare, reprezentanţii 

CCoommppaarrttiimmeennttuulluuii  ddee  ttrraannssppoorrtt au întocmit nota de fundamentare și raportul de specialitate 
în vederea aprobării de către Consiliul local a unui număr de 17 autorizații taxi disponibile. 

- 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 reînnoit 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 despre obligaţia de a actualiza documentele 
care stau la baza autorizării activităţii de taximetrie potrivit normelor legale. 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 
PENTRU ANUL 2015 

 

autorizaţii taxi aprobate prin H.C.L. nr. 61/218/2008, din care: număr 401 

- autorizaţii taxi active la sfârşitul anului 2015, din care: număr 394 

- taximetrişti (P.F.A. – I.I.) număr 223 

- operatori S.C. număr 171 

autorizații taxi aprobate prin H.C.L. nr. 231/2015, conform procedurii 
de atribuire a autorizațiilor disponibile, din care: 

număr 9 

autorizaţii aprobate prin H.C.L. 333/2015 şi atribuite în anul 2015 număr 2 

autorizaţii aprobate prin H.C.L. 333/2015 care vor fi atribuite în 2016 număr 6 

autorizaţii taxi disponibile la sfârşitul perioadei 31.12.2015 număr 1 

autorizaţii taxi modificate şi completate număr 11 

autorizaţii taxi concesionate în anul 2015 număr 45 

autorizaţii taxi prelungite la S.C. - P.F.A.-I.I. în anul 2015 număr 132 

autorizaţii transport RENTCAR şi copii conforme, acordate în anul 2015 număr 4 

suma încasată în anul 2015, din care: lei 40.050 

- taxa de acordare a autorizaţiilor taxi, conform procedurii de atribuire lei 900 

- taxa de acordare a autorizaţiilor de transport RENTCAR lei 900 

- taxa de atribuire a autorizaţiilor taxi cesionate lei 10.350 

- taxa de prelungire a autorizaţiilor taxi lei 27.900 

 
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 privind 
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 2015 baza de date cu vehiculele 
înregistrate şi  cu vehiculele radiate.        
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SINTEZA ACTIVITĂŢII DE ÎNREGISTRARE/RADIERE A VEHICULELOR 
CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII, ÎN ANUL 2015 

 

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 762 certificate de înregistrare. 

  

certificate de înregistrare eliberate în anii precedenţi număr 754 

certificate de înregistrare eliberate în anul 2015, din care: număr 33 

- certificate pentru motoscutere număr 15 

- certificate pentru utilaje număr 18 

taxa de eliberare a certificatelor de înregistrare, în anul 2015 lei 680 

certificate de înregistrare radiate în anul 2015 număr 25 

certificate de înregistrare existente în baza de date la sfârşitul anului 2015 număr 762 

 
             

Pe parcursul anului 2015 au fost rezolvate în termen scrisorile, sesizările şi petiţiile 
adresate de cetăţeni şi persoane juridice, au fost transmise în timp înformaţiile solicitate de 
persoane fizice, juridice şi ONG-uri, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. 

           Pentru anul 20165, 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 SUBORDONATE 

 
Cu un număr de 108 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”; 

 

 
 

 stabilirea şi actualizarea, împreună cu ordonatorul principal de credite, a obiectivelor 
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;  

 coordonarea şi îndrumarea unităţilor de cultură din subordinea Consiliului local, pentru 
aplicarea corectă a legilor, a hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului local, 
precum și a altor acte normative; 

 evaluarea programelor şi a strategiilor culturale propuse de instituţiile de cultură; 
 organizarea şi urmărirea implementării proiectelor şi programelor care vor fi derulate în 

domeniul învăţământului; 
 întocmirea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea la nivelul Primăriei 

municipiului Focşani a Strategiei Naţionale Anticorupţie şi urmărirea şi coordonarea 
implementării acestuia. 

 
În cursul anului 2015, personalul CCoommppaarrttiimmeennttuulluuii  rreessuurrssee  uummaannee,,  oorrggaanniizzaarree 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 475 proiecte de dispoziţii ale Primarului municipiului Focşani. Toate dispoziţiile au 
fost apreciate de către Instituţia Prefectului - Judeţul Vrancea ca fiind legale. 

A întocmit lunar state de plată, declaraţii privind virarea CAS-ului, a fondului de 
sănătate, şomaj şi impozit pe salarii. 

A ţinut la zi evidenţa concediilor de odihnă, medicale, a concediilor fără plată şi a 
concediilor pentru evenimente deosebite. 

A eliberat adeverinţe sau alte documente solicitate de angajaţi. 
A întocmit documentaţia necesară organizării şi desfaşurării concursurilor pentru 

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

A întocmit fişe de post pentru salariaţii nou angajaţi. 
A asigurat consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul Primăriei municipiului Focşani. 
A completat la zi, în formă electronică, Registrul general de evidenţă a salariaţilor. A 

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

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

A întocmit 85 proiecte de hotărîre. Toate hotărârile au fost apreciate de către Instituţia 
Prefectului - Judeţul Vrancea ca fiind legale. 

A întocmit şi transmis către Agenția Naţionala a Funcţionarilor Publici – planul de ocupare 
a funcțiilor publice conform prevederilor legale. 

În cursul anului 2015, șapte salariaţi şi-au încetat contractul de muncă, iar șase 
funcţionari publici şi-au încheiat raporturile de serviciu. 



 

 

40 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

În cursul anului 2015 au fost ocupate prin concurs următoarele posturi: 

- patru posturi vacante de asistent medical principal în cadrul Serviciului de asistenţă 
medicală; 

- un post vacant de asistent medical debutant în cadrul Serviciului de asistenţă medicală; 

- un post vacant de inspector, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului investiții, 
adminsitrarea fondului locativ. 

- un post vacant de inspector, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului de impozite și 
taxe locale. 
 

Prin transfer, în interesul serviciului, au fost ocupate: un post vacant de inspector grad 
profesional superior, în cadrul Serviciului urbanism și un post de consilier grad profesional 
principal în cadrul Biroului agricultură-cadastru. 

Un funcționar public a fost sancționat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale pe o 
perioadă de 1 lună. 
 
 

CCRREEŞŞTTEERREEAA  CCOOMMPPEETTEENNŢŢEEII  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  AA  AANNGGAAJJAAŢŢIILLOORR  PPRRIIMMĂĂRRIIEEII  MMUUNNIIIIPPIIUULLUUII  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 a personalului contractual, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici, creează atât 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 martie s-a întocmit şi aprobat Planul de 
formare şi perfecţionare pentru anul 2015.  

Totodată, s-a întocmit anexa nr. 5, care cuprinde cursurile de perfecționare 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 faptul că 104 salariaţi au fost propuşi de şefii de 
servicii/compartimente/birouri din cadrul Primăriei municipiului Focşani să participe la cursuri 
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de perfecţionare în anul 2015. În anul 2015 nu s-au alocat fonduri pentru pregătirea profesională 
a salariaților. Pe parcursul anului 2015 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–septembrie 2015, conform planificării, au avut loc auditurile 
interne ale calităţii efectuate de către responsabilul cu managementul calităţii din cadrul 
Primăriei municipiului Focşani împreună cu Compartimentul managementul calității. Ulterior, în 
perioada 08–10.10.2014, auditorul organismului de certificare a sistemelor de management – S.C. 
SRAC CERT S.R.L. Bucureşti, a desfăşurat auditul de supraveghere II – 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. 
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A fost întocmit Programul anual de instruire în domeniul calitatii şi, conform acestuia, în 

luna iunie 2015, respectiv luna decembrie 2015, au avut loc instruirile cu toţi salariaţii din cadrul 
instituţiei.  

În cursul anului 2015 s-a elaborat şi implementat o nouă procedură operaţională, care s-a 
adăugat celor 75 de proceduri operaționale existente. 

În perioada 5 - 7 oct. 2015, echipa de audit a organismului de certificare a sistemelor de 
management S.C. SRAC CERT S.R.L. Bucureşti a desfăşurat auditul de reînnoire a certificării.  

În raportul auditului de reînnoire a certificării, se menţionează că funcțiile de 
conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în procesul de implementare şi menţinere 
a SM - Sistemului de Management (simultan cu asigurarea resurselor necesare), în scopul 
îmbunătăţirii continue a SM şi creşterii performanţei generale. Pentru întregul personal s-a 
realizat conştientizarea cu privire la necesitattea aplicării unui SM şi la avantajele aduse de 
certificarea acestuia, atât pentru organizaţie, cât şi pentru fiecare angajat. Conducerea 
Primăriei Municipiului Focşani a asigurat resursele necesare funcţionării în condiţii bune a SM, a 
asigurat un mediu de lucru corespunzător pentru desfăşurarea tuturor activităţilor, fiind 
preocupată de respectarea comunităţii şi a propriilor angajaţi. Sistemul de Management aplicat 
de organizaţie este documentat, implementat corespunzător şi este eficace. 

Echipa de audit a propus reînnoirea certificării.  
Astfel, organismul de certificare a sistemelor de management - S.C. SRAC CERT S.R.L. 

Bucureşti ne-a înaintat CERTIFICATUL nr. 4560, conform căruia Primaria Municipiului Focşani este 
certificată pentru Servicii de administraţie publică locală, are implementat şi menţine un 
Sistem de Management al Calităţii conform condiţiilor din Standardul SR EN ISO 9001:2008 (ISO 
9001:2008), împreună cu CERTIFICATUL IQNet, pentru o perioadă de încă trei ani, cu 
obligativitatea desfăşurării celor două audituri de supraveghere. 

Pe linia controlului intern/managerial s-au stabilit şi actualizat 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 2015 s-au efectuat raportările semestriale/anuale şi s-au centralizat 
informările primite de la celelalte unităţi din subordinea Consiliului local al municipiului Focşani. 
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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.). 

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. 

Asigurarea condiţiilor bunei funcţionări a procesului instructiv-educativ şi a cuprinderii 
tuturor preşcolarilor în grădiniţele din municipiul Focşani a constituit o preocupare permanentă. 
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 573 copii de grupă mică. 

În luna februarie 2015, Consiliul Local al Municipiului Focşani a aprobat alocarea sumei de 
1.600 lei pentru acordarea unui sprijin financiar elevului Bran Marius Cătălin de la Colegiul 
Tehnic “Valeriu. D.Cotea”, pentru acoperirea cheltuielilor de masă la cantina liceului, pe 
perioada 1.03 – 15.06.2015, sumă ce a fost alocată pe bază de documente justificative. 

În luna martie 2015 s-a aprobat alocarea sumei de 2.252 lei pentru premierea elevilor 
care au frecventat cursurile de pregătire ale Centrului de Excelentă Focşani, organizat în cadrul 
Şcolii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu“ Focșani, sumă utilizată pentru acordarea de cărţi, diplome 
şi dulciuri. 

Liceul cu Program Sportiv Focşani a primit suma de 35.000 lei din bugetul local al 
Municipiului Focşani pe anul 2015 pentru derularea a două proiecte sportive cu participare 
internaţională. În perioada 1166--1199  aapprriilliiee  22001155 s-a organizat MMeemmoorriiaalluull  ““PPrrooff..  VViioorreell  IIoonn““  ––  rruuggbbyy, 
la care a participat ca invitat special clubul francez Tarbes Pyrennes Rugby şi pentru care s-a 
utilizat suma de 15.000 lei pentru cazarea şi masa delegaţiei franceze şi materiale promoţionale 
(cupe, medalii, tricouri cu logo-ul evenimentului, plachete). Restul sumei de 20.000 lei a fost 
utilizată pentru ppaarrttiicciippaarreeaa  eecchhiippeeii  ddee  bbaasscchheett  aa  LLiicceeuulluuii  ccuu  PPrrooggrraamm  SSppoorrttiivv  FFooccşşaannii,,  îînn  

ppeerriiooaaddaa  1100--1199  mmaaii  22001155, llaa  ttuurrnneeuull  iinntteerrnnaaţţiioonnaall  ddee  llaa  WWaannzzee,,  BBeellggiiaa, pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport. 

În perioada 20 – 26 aprilie 2015, Consiliul Local al Municipiului Focşani, în calitate de co-
organizator, a participat la desfăşurarea Olimpiadei de Limba Germană – etapa naţională, 
pentru care s-a alocat suma de 30.940 lei, pentru cheltuieli de cazare şi masă pentru 220 
persoane (elevi şi profesori însoţitori), precum şi pentru materiale promotionale (mape, pixuri, 
diplome, insigne, pliante).  

 

 
 

În perioada 19 aprilie – 9 mai 2015, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat, în 
calitate de co-organizator al proiectului “Formare în domeniul serviciilor – Gastronomie“, proiect 
derulat de Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi“ Focşani, în parteneriat cu Camera de Comerţ a 
Germaniei, pentru care s-a alocat suma de 5.500 lei. Suma alocată a fost utilizată pentru 
achiziţionarea materiilor prime şi materialelor necesare pe parcursul a trei săptămâni de 
activităţi practice. 
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În perioada 24–26 aprilie 2015, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în 
calitate de co-organizator la desfăşurarea OOlliimmppiiaaddeeii  ddee  LLiinnggvviissttiiccăă--  eettaappaa  nnaaţţiioonnaallăă, pentru 
care s-a alocat suma de 18.120 lei. Suma a fost utilizată pentru cheltuieli cu masa elevilor şi 
profesorilor însoţitori, diplome şi premii, materiale promoţionale (mape, pixuri, agende, 
ecusoane, pliante, afişe, banner, revista olimpiadei, album omagial Solomon Marcus etc). 

În perioada 20–24 mai 2015, cu o sumă alocată din bugetul local de 14.000 lei, s-a derulat 
proiectul “Small Europe“, de către Şcoala Gimnazială nr. 3 Focşani, în cadrul programului 
Comenius. Suma repartizată a fost utilizată pentru organizarea simpozionului “Rolul proiectelor 
de parteneriat în contextul diversităţii culturale“, ce a fost desfăşurat în cadrul proiectului şi 
pentru cheltuieli de transport. 

Şi câștigătorii SSttaaggiiuunniiii  TTeeaattrraallee  aa  EElleevviilloorr  VVrrâânncceennii, care a avut loc în perioada 28-29 
mai 2015, au fost premiaţi cu suma de 7.000 lei. Suma a fost repartizată astfel: 3.000 lei pentru 
premiul I, 2.000 lei pentru premiul II, 1.000 lei pentru premiul III, 500 lei premiul pentru cel mai 
bun rol feminin, 500 lei premiul pentru cel mai bun rol masculin. 

În luna iunie 2015 s-a aprobat alocarea sumei de 3.000 lei Colegiului Tehnic “Edmond 
Nicolau “ Focşani pentru participarea echipei CCeennttrruulluuii  ddee  EExxcceelleennţţăă  ppeennttrruu  RRoobboottiiccăă  FFooccşşaannii  llaa  

eettaappaa  zzoonnaallăă  aa  CCoommppeettiiţţiieeii  ddee  RRoobboottiiccăă  EEdduuccaaţţiioonnaallăă  WWRROO  22001155. Suma a fost utilizată pentru 
cheltuieli de deplasare, kit de bază EV3, kit expansiv, macheta antrenament.  

Pentru anul 2015 s-au alocat fonduri băneşti în sumă de 50.700 lei pentru sărbătorirea 
Zilei de 1 Iunie 2015, 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 (baschet, tenis de câmp, concurs triciclete şi biciclete atletism, 
șah) pentru copii. A fost oferit un număr de 3.720 pachete dulciuri pentru copii din grădiniţe, 
creşe, leagăne şi fundaţii, 200 pachete dulciuri pentru copiii participanţi la spectacolul organizat 
de ziua lor, 800 pachete pentru copiii care au participat la jocuri distractive şi activităţi 
sportive. 
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În luna iunie 2015, Consiliul Local al Municipiului Focşani a participat în calitate de co-
organizator la desfăşurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru”, prin repartizarea 
sumei de 9.860 lei în bugetul propriu al Liceului de Artă  „Gheorghe Tattarescu” Focşani. Suma a 
fost utilizată pentru plata premiilor şi a distincţiilor oferite (diplome de participare, diplome 
premii, 2 trofee, 200 medalii), cheltuieli pentru masă şi cazare, materiale consumabile şi 
promoţionale. 

 
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 2014 – iunie 2015, s-a aprobat suma 55.900 lei din bugetul 
local. A fost premiat un număr de 172 de elevi 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 acest an şi 92 de cadre didactice au primit ddiipplloommee  ddee  mmeerriitt  șșii  pprreemmiiii  îînn  bbaannii pentru 
performanţele deosebite alături de elevii olimpici. 
 

 
 

În luna octombrie 2015, Şcoala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu“ Focşani a primit suma de 
15.870 lei pentru organizarea CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  MMaatteemmaattiiccăă  ““EEuucclliidd““, ediția a XI-a şi a 
Simpozionului Interjudeţean “Şcoala – cursul superior al devenirii“. Suma a fost utilizată pentru 
plata premiilor, pentru materiale consumabile şi promoţionale. 
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Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 38/18 februarie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat numărul de burse şi cuantumul unei burse 
pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2015. 

Au fost aprobate: 

 948 burse lunare aferente semestrului II al anului şcolar 2014-2015/buget semestru II 
2015, din care:  
 33 burse lunare de performanţă 
 547 burse lunare de merit 
 155 burse lunare de studiu 
 213 burse lunare de ajutor social 

 993 burse lunare aferente semestrului I al anului şcolar 2015-2016/buget semestru I 2015, 
din care: 
 40 burse lunare de performanţă 
 592 burse lunare de merit 
 155 burse lunare de studiu 
 213 burse lunare de ajutor social 
Cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, 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  

 
În luna noiembrie 2015 s-a alocat suma de 4.000 lei Colegiului Economic “Mihail 

Kogălniceanu“ Focşani, pentru organizarea Festivalului Concurs Regional–Interjudeţean de 
Folclor al elevilor de liceu “Vrancea, plai de dor“, sumă utilizată pentru diplome şi cupe, cazare 
şi masă participanţi. 

 

 
 

În perioada 20–22 noiembrie 2015, Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Focşani a 
desfăşurat Concursul naţional de utilizare eficientă a calculatorului ““JJoocc  şşii  ccoommuunniiccaarree  

IINNFFOOPPIICCII”, ediţia a XIV-a, pentru care a primit de la bugetul local suma de 9.000 lei. Suma a fost 
destinată premierii câștigătorilor acestui concurs naţional. 
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SERVICIUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
 

Obiectul principal de activitate al Serviciului de Asistenţă Medicală din cadrul Primăriei 
municipiului Focşani constă în aigurarea asistenţei medicale şi de medicină dentară acordată 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar din municipiul Focşani. 

În cursul anului 2015, la nivelul Serviciului de Asistenţă Medicală au fost puse în aplicare 
următoarele acte legislative: 

● Ordinul Nr. 5298/1668 din 7 septembrie 
2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 

învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea 

asistenţei medicale gratuite şi pentru 
promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind 
salarizarea personalului din cadrul 

sistemului public sanitar şi sistemului 
public de asistenţă socială în anul 2015. 

Asistenţa medicală şi de medicină dentară 
din cabinetele medicale şcolare este 
asigurată de medici de medicină generală 

şi medici dentişti, cu drept de liberă practică, şi asistenţi medicali. 
Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile 

şcolare din mediul urban se realizează în raport cu numărul de preşcolari şi elevi deserviţi. 
În anul şcolar 2014-2015, cei 18 medicii de medicină generală şi medicii dentişti, precum 

şi cele 47 asistente medicale, au asigurat asistenţa medicală de specialitate la un număr de 
17.141 preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Focşani.  

 
Principalele atribuţii ale personalului medical din cadrul Serviciului de asistenţă medicală 

constau în: 
 identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii; 
 verificarea respectarii reglementărilor de sănătate publică; 
 verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei; 
 evaluarea stării de sănătate la examenele de bilanţ şi la triajele epidemiologice; 
 gestionarea circuitelor funcţionale; 
 monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice; 
 supravegherea şi coordonarea serviciilor de imunizare; 
 acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente; 
 educaţia pentru sănătate; 
 acordarea de scutiri medicale; 
 elaborarea raporturilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate. 
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Din punct de vedere organizatoric, cabinetele medicale şi de medicină dentară din 

unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar din municipiul Focşani, pe baza referatelor întocmite 
de medici, au fost aprovizionate cu medicamente în valoare de 15.246,10 lei şi materiale 
sanitare în valoare de 22.416,46 lei. 

De asemenea, au fost colectate deşeurile periculoase din cabinetele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar din municipiul Focşani, fiind 
asigurat și service-ul aparaturii medicale pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din 
unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar din municipiul Focşani. 
 

 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR 
 

Primăria municipiului Focşani, prin 
compartimentul de specialitate Învăţământ, Cultură, 
Sport, Tineret, pe de o parte, şi Consiliul Local al 
Tinerilor Focşani, pe de altă parte, s-au implicat în 
organizarea mai multor activităţi, iniţierea şi 
desfăşurarea de proiecte. 
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Şi în anul 2015 s-a desfăşurat proiectul tinerilor “Iubeşte pe româneşte”, pentru care s-a 
alocat din bugetul local pe anul 2015 suma de 900 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). 

În data de 15 octombrie 2015 s-au organizat alegeri pentru Consiliul Local al Tinerilor 
din Municipiul Focşani pentru un nou mandat de 2 ani, pentru care s-a alocat din bugetul local 
suma de 4.000 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. 275/29 octombrie 2015, au fost 
validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 15 octombrie 2015, pentru 
Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focşani şi a fost declarat ca legal constituit acest 
consiliu format din 21 de consilieri locali tineri. 

În data de 16 decembrie 2015, s-a desfăşurat spectacolul-concurs ““MMooşş  CCrrăăcciiuunn  

IInntteerrnnaațțiioonnaall””, prin care s-a promovat spiritul de competivitate, nevoia de divertisment a 
tinerilor din licee, informarea tinerilor asupra tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun din diverse țări 
ale lumii, pentru care s-a alocat suma de 4.000 lei. La concurs au răspuns invitaţiei un număr de 
şapte colegii/licee: Colegiul Naţional “ Al.I. Cuza“, Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu“, 
Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea“, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau“, Liceul Pedagogic “Spiru 
Haret“, Liceul Tehnologic “G.G. Longinescu“ şi Liceul de Artă “Gheorghe Tattarescu“. 
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MANIFESTĂRI CULTURALE ÎN MUNICIPIUL FOCŞANI 
 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei de 24 Ianuarie 2015 – Ziua Unirii Principatelor Române, s-a 
aprobat alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015. 
 

 
 

Pentru sărbătorile de primavară 1 şi 8 Martie 2015, 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 2015 s-a aprobat alocarea sumei de 50.700 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. 

În perioada 11-13 septembrie 2015, o delegaţie a Municipiului Focşani s-a deplasat în 
Municipiul Majdanpek, Republica Serbia, la invitația primăriei sârbe, pentru a participa la Ziua 
Municipiului Majdanpek. Delegaţia focşăneană a fost compusă din 4 reprezentanţi ai 
municipiului Focşani. 
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Pentru organizarea Zilelor Municipiului Focşani 2015, în perioada 3 – 6 iulie, la care au 
participat și delegaţii oficiale străine, s-a aprobat alocarea sumei de 170.000 lei.  

Au fost desfăşurate acţiuni şi manifestări după cum urmează: 

 Simpozion omagial; 

 Festivalul internaţional de folclor “Plaiurile Mioriţei“ – ediţia a III-a; 

 Circuitul de tenis de câmp pentru seniori, juniori şi copii ”Vrancea Trophy” 

 Manifestări sportive cu premii; 

 Festivalul-Concurs internațional de dans “Ritm 2015”; 

 Spectacol de teatru. 
 

 
 
 
 

Pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă şi a Orăşelului copiilor 2015 s-a alocat suma de 
48.000 lei. S-au oferit 3.750 pachete dulciuri pentru preşcolarii din grădiniţele municipiului 
Focşani, creşe, leagăne şi fundaţii cu ocazia lui “Moş Nicolae“, 400 pachete dulciuri pentru copii 
la deschiderea Orăşelului Copiilor şi 400 pachete dulciuri pentru colindători, precum şi dulciuri 
pentru copii cu alimentaţie specială 
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De asemenea, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă s-a aprobat alocarea 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. 
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ACTIVITĂŢI SPORTIVE 
 

În anul 2015 s-a alocat din buget suma de 2.000 lei pentru premierea sportivului Bogdan 
Alpreotesei, campion mondial la karate SKDUN. 

Pentru premierea sportivilor participanţi la a IV-a ediţie a turneului de Taekwondo “Ziua 
Internaţională a Copilului, Cupa Vrancea” s-au aprobat 6,09 mii lei din bugetul local al 
municipiului Focşani, eveniment organizat în data de 30 mai 2015. 

Sportivi participanţi la Competiţia Sportivă de Fotbal pentru Copii “Cupa Vrancea” au 
fost premiaţi, pentru acest eveniment fiind aprobată suma de 8.800 lei din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2015. Competiţia a avut loc în perioada 30 mai-1 iunie 2015. 

Pentru premierea sportivilor participanţi la turneul de tenis de masă “Cupa de toamnă 
TT” s-a aprobat suma de 4.962 lei. 

Totodată, în anul 2015 s-a aprobat suma de 5.000 lei pentru premierea sportivilor 
participanţi la Competiţia de gimnastică “Memorial Sergiu Popa”, eveniment organizat în 
perioada 12-13 iunie 2015. 
 

 
 

Cu ocazia Zilelor Municipiului Focşani, desfășurate în perioada 3-6 iulie 2015, s-a 
aprobat organizarea Circuitului de tenis de câmp pentru seniori, juniori şi copii “Vrancea 
Trophy”, eveniment pentru care s-a aprobat suma de 26.000 lei – premii pentru seniori şi 7.000 
lei - premii pentru copii şi juniori. 

De asemenea, ca în fiecare an, au fost acordate premii sportivilor şi antrenorilor acestora 
care au obţinut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2015, pentru care s-a aprobat 
din bugetul local suma de 74.400 lei. 
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SPRIJIN ACORDAT PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

Pentru un număr de 65 cupluri focșănene care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă în anul 2015, s-au acordat diplome de fidelitate şi suma de 500 lei pentru fiecare 
cuplu. Suma totală acordată a fost de 32.500 lei. 
 

 
 

Pentru 118 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 59.000 lei. De 
asemenea, 3 persoane au fost premiate cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, cu suma de 2.500 
lei, fiindu-le acordate și diplome de longevitate - “UUnn  SSeeccooll  ddee  EExxiisstteennţţăă”.  
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COMPARTIMENT ROMI 
 

Pe lânga activitățile zilnice de mediere și consiliere a comunității rome din municipiul 
Focșani, pe principalele domenii ale Strategiei de Incluziune socială a Romilor, precum și 
completarea actelor administrative pentru comunitatea romă tradițională neștiutoare de carte și 
nu numai, consilierul pe problemele romilor din Primăria municipiului Focșani a mai desfășurat și 
alte activități:  

În lunile ianuarie și februarie 2015, consilierul pe probleme ale comunităţii rome din 
municipiul Focşani a efectuat campanii de informare şi consiliere privind oferta cursurilor de 
calificare şi recalificare organizate de A.J.O.F.M. Vrancea, în comunităţile compacte cu romi – 
Cartierul Bahne, inclusiv blocul cu locuinţe sociale din str. Aleea Căminului nr. 12, Cartierul Sud, 
cuprinzând blocurile din str. Revoluţiei nr.16 şi 17, cartierul Obor și P-ța Moldovei. 

În data de 20 februarie, consilierul pe problemele romilor a participat la festivitatea de 
sărbatorire a “Dezrobirii romilor“, organizat de P.R.P.E. filiala Vrancea. Tot în luna februarie, în 
urma comunicatului emis de A.N.R. București și preluat de autoritatile publice locale, respectiv 
Prefectura Vrancea și Primaria municipiului Focșani, a efectuat o campanie de informare și 
consiliere în rândul comunității rome tradiționale din cartierul Obor și nu numai, privind modul 
de obținere a drepturilor pentru persoanele care au fost deportate în Transnistria, de la statul 
German, și îndrumarea lor către A.N.R. pentru întocmirea documentației necesare.  

În perioada ianuarie –martie consilierul pe problemele romilor a facut parte din grupul de 
lucru pentru aplicarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate și a 
participat la distribuirea ajutoarelor alimentare pentru 4757 de persoane.  

În luna aprilie a participat la “Sărbătorirea Zilei Internaționale a Romilor”, eveniment 
organizat de P.R.P.E. în parteneriat cu I.S.J. Vrancea. Evenimentul a fost marcat printr-un 
spectacol cultural-artistic specific culturii rome, constând în dansuri tradiționale rome, cântece, 
scenete de teatru și poezie, desfășurat la Ateneul Popular ”Maior Ghe. Pastia”. 

În luna mai, consilierul pe problemele romilor a desfășurat o campanie de informare și 
consiliere în proiectul implementat de Crucea Roșie, pentru meseriile de frizer și baby-sitter, cu 
acordare de burse în bani la terminarea cursurilor. Campania s-a desfășurat în cartierul Sud, 
Bahne, P-ța Moldovei, Obor și cartierul Gară. Tot în luna mai s-a desfășurat campania de 
informare, la nivelul comunității rome, pentru absolvenții clasei a VIII-a, în vederea acordării de 
recomandări pentru locurile speciale la liceele din oraș.  

În luna iunie, consilierul pe problemele romilor a efectuat campania de informare și 
consiliere în vederea participării cetățenilor de etnie romă la cursurile organizate de A.J.O.F.M. 
Vrancea în calitate de partener în proiectul european “Măsuri integrate pentru creșterea 
gradului de ocupare a șomerilor din regiunea SE, NV POSDRU 124/5,1/S/128503”, cursuri de 
calificare în meseria de lucrător în alimentație și cameristă, cu acordarea de burse în bani la 
terminarea cursurilor. În data de 11 iunie a participat, alături de membrii comunității, la bursa 
locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile și marginalizate, organizate de A.J.O.F.M. 
Vrancea. 

În luna iulie a participat, alături de compartimentul fondul locativ, la iventarierea 
imobilului și a persoanelor din blocul cu locuințe sociale din str. Aleea Caminului nr.12 bloc G2. 
În luna august s-a facut iventarierea persoanelor din str. Revoluției 16, bloc C2, care locuiesc cu 
sau fără forma legale, același lucru realizându-se și pentru blocul din str.Revoluției nr.17. 

În luna septembrie, consilierul pe problemele romilor a făcut campanie pe educație, 
pentru îndrumarea și sprijinirea copiilor de etnie romă de a se înscrie la școală. Tot în luna 
septembrie a facut o campanie de informare în rândul cetățenilor de etnie romă în vederea 
participării la cursuri de antreprenori și lucrator în alimentație . 

În luna octombrie, consilierul pe problemele romilor a făcut campanie de informare 
privind cetățenii de etnie romă care vor să se înscrie la cursurile de calificare pentru meseria de 



 

 

57 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

îngrijitor copii, îngrijitor bătrâni și baby-sitter într-un proiect din cadrul Fondului Social 
European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
implementat de S.C.Euro Best Team S.R.L.București în parteneriat cu O.N.G. Norocel Focșani. 

În luna noiembrie, consilierul pe problemele romilor, în colaborare cu Serviciul Fondul 
Locativ, a distribuit somațiile de plată pentru locatarii din strada Revoluției nr.16. 

În luna decembrie a participat la sărbătorirea “Zilei Minorităților Naționale”, organizată 
de P.R.P.E. filiala Vrancea. 

Periodic, consilierul pe problemele romilor din Primaria municipiului Focsani, s-a întâlnit 
cu membrii comunității și cu liderii lor, pentru a lua cunoștință despre principalele probleme cu 
care se confruntă, pentru a oferi îndrumare și consiliere spre o rezolvare legală. 
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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 2015 s-au desfăşurat: 
 31 de acţiuni de control planificate, privind verificarea serviciilor de salubritate 

menajeră şi salubritate stradală. 
 28 de acţiuni de verificare prin sondaj a diferitelor zone din municipiu, pentru a se 

vedea gradul de curăţenie. 
  

 
GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN ANUL 2015 

 
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 și Tecuci. 

În anul 2015 s-a depus la Haret și Tecuci o cantitate de 12.741,92 t deşeuri.  
Obiectivul anual de realizat este: 2.202,95 t 
Reciclabilele colectate de SC CUP Salubritate SRL în anul 2015 pe categorii sunt: 

 PET:  304.495 kg 
 Hârtie:  151.755 kg 

Total:  456.250 kg = 456,250 t 
 

 
 

SC CUP Salubritate SRL a colectat în anul 2015 o cantitate de deşeuri biodegradabile de 
9.120 mc, reprezentând 2.736 t. 

Realizat la nivelul municipiului: 456,250 + 2.736 = 3.192,2 t 
 
Obiectiv anual realizat: 2.202,95 t 
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În anul 2015, lunar s-au făcut ordonanțări de plată pentru iluminatul public, apă şi 

canalizare, energie electrică pentru Ateneul Popular, Casa de Cultură a Sindicatelor, energie 
termică. S-au întocmit 108 adrese pentru persoane fizice şi juridice privind afişarea, la sediul 
Primăriei, a unor anunţuri referitoare la diferite probleme de mediu. 
 

 
 

În perioada ianuarie - martie 2015, inspectorul din cadrul CCoommppaarrttiimmeennttuulluuii  uunniittaattee  

mmuunniicciippaallăă  ppeennttrruu  mmoonniittoorriizzaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ccoommuunniittaarree  ddee  uuttiilliittăăţţii  ppuubblliiccee a fost nominalizat să 
facă parte din grupul de lucru pentru aapplliiccaarreeaa  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  AAjjuuttoorraarreeaa  PPeerrssooaanneelloorr  

DDeeffaavvoorriizzaattee, participând la distribuirea ajutoarelor alimentare pentru 4.757 persoane. 
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MEDIU 
În perioada 6–10 aprilie 2015 au fost desfăşurate acţiuni de ecologizare în municipiul 

Focşani, în cadrul „Săptămânii Curăţeniei”. Alături de angajații Primăriei municipiului Focşani, 
au fost implicate în această activitate unităţi de învăţământ, unităţi subordonate Consiliului 
Local Focșani şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Vrancea. S-a acţionat în Crângul 
Petreşti, în zonele din jurul intrărilor în municipiul Focşani şi în parcurile din oraş. 

 

 
 
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. ÎÎnn  aannuull  22001155  ss--aauu  ccoolleeccttaatt  sseelleeccttiivv  775511  kkgg  ddeeşşeeuurrii  ddee  hhâârrttiiee  şşii  

115599  kkgg  ddeeşşeeuurrii  ddee  mmaatteerriiaallee  ppllaassttiiccee. 
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SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SERVICII SOCIALE 

 
În anul 2015 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 2015, ce a cuprins un număr de 47 

de măsuri tehnico-organizatorice luate pe baza riscurilor evaluate pentru fiecare activitate. 
Toate măsurile prevăzute în acest Plan au fost realizate integral şi în termen. 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.  

- 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. 

- În primul trimestru al anului s-a efectuat testarea întregului personal privind însuşirea 
cunoştinţelor căpătate în urma efectuării instruirilor periodice. Rezultatele au fost 
consemnate în fişele individuale SSM, atestând buna însuşire a materialelor de instruire din 
domeniu. 

- Au fost achiziţionate 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 de specialitate 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 implementate 
măsurile cuprinse în Instrucţiunile 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, astfel: în perioada august-
septembrie a fost programat personalul medical aferent cabinetelor şcolare şi în luna 
noiembrie a fost programat restul personalului. Cheltuielile totale au fost de aproximativ 
4.000 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. 
Recomandările făcute în fişele de aptitudini au fost aduse la cunoştinţa personalului. 

- în anul 2015, ITM Vrancea nu a efectuat nici un control în domeniul SSM în cadrul instituţiei 
noastre. 

- Activitatea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă în anul 2015 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. 
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- În anul 2015 s-au actualizat datele din Planul de acţiune pentru cazuri de pericol grav şi 
iminent, conform ultimelor modificări din structura personalului instituţiei. Acest Plan a fost 
transmis tuturor persoanelor implicate şi a stat la baza instructajului periodic. Ca urmare a 
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. Au fost elaborate instrucţiuni interne de 
SSM pentru: lucrul la înălţime, manipulări, transporturi şi depozitări de materiale, 
electrosecuritate, activitate de birou. 

- În cadrul colaborării cu Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice şi cu Serviciul de Asistenţă 
Socială, conform Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat, s-a asigurat 
aprobarea Planului lunar de lucrări de interes local, afişându-se listele cu beneficiarii de 
ajutor social şi cu persoanele care prestează activităţile prevăzute în Planul lunar de lucrări. 

- În perioada ianuarie-martie a continuat distribuirea pachetelor cu alimente conform 
Programului POAD. Până la sfârşitul perioadei au fost distribuite alimente unui număr de 
peste 4.800 de persoane, reprezentând peste 140 tone alimente distribuite. 

- Personalul din cadrul Direcţiei resurse umane şi coordonare unităţi subordonate a participat 
la constituirea documentaţiei necesare întocmirii dosarelor de insolvabilitate privind plata 
impozitelor şi taxelor locale, împreună cu personalul de specialitate din cadrul Serviciului de 
taxe şi impozite locale. 

- De asemenea, unii salariati au participat la preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria 
răspundere completate de către familiile si persoanele singure care solicită ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu energie termica furnizată în sistem centralizat şi cu gaze naturale, 
pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016, întocmind în acest sens dispoziţii de 
acordare a subvenţiei pentru încălzirea locuinţelor. 
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SERVICIUL ADMINISTRATIV 
 

Serviciul administrativ are ca obiect de activitate aassiigguurraarreeaa  eeffeeccttuuăărriiii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  

ggoossppooddăărriirree,,  îînnttrreeţţiinneerree,,  rreeppaarraaţţiiii  şşii  ddee  ddeesseerrvviirree  îînn  ccaaddrruull  PPrriimmăărriieeii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccşşaannii. 
 

 
 

În cursul anului 2015, 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, imprimante etc.  

A recepţionat, semnat şi răspuns pentru conformitatea bunurilor sau serviciilor 
achiziţionate cu documentele care le însoţesc. 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. 

A verificat şi confirmat facturile de prestări servicii (transport, aer condiţionat, 
legătorie/arhivare etc) şi a facturilor cu bunuri materiale achiziţionate, exclusiv mijloace fixe. 

A verificat permanent modul de efectuare a curaţeniei în incinta institutiei şi în jurul 
acesteia și a verificat şi coordonat activitatea de colectare selectivă a deșeurilor în cadrul 
instituţiei. 
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DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
Cu un număr de 21 posturi, are în componenţă 2 servicii, 1 birou şi 1 compartiment și 

este subordonată Secretarului municipiului Focşani. 
 asigură circulaţia documentelor adresate Primăriei municipiului Focşani şi 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 ședinţele 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 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; 

  asigură consultanţa juridică departamentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Focşani şi unităţilor subordonate Consiliului Local 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 de agricultură, cadastru; 
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 răspunde de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională la nivelul 
Municipiului Focşani; 

 organizarea şi pregătirea alegerilor locale şi generale, precum și a referendumurilor. 
 

Serviciului administraţie publică locală, agricultură, cadastru 
 
În cursul anului 2015, activităţile specifice SSeerrvviicciiuulluuii  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă  llooccaallăă,,  

aaggrriiccuullttuurrăă,,  ccaaddaassttrruu  au fost duse la îndeplinire conform prevederilor legale. 
În anul 2015 au fost înregistrate atât în registrul special de evidenţă a dispoziţiilor, cât şi 

în format electronic un număr de 5617 dispoziţii. Acestea au fost comunicate spre exercitarea 
controlului legalităţii actelor administrative Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea în format 
scris şi pe platforma http://prefecturavn.ro. Ca urmare a exercitării controlului, acestea au fost 
comunicate către serviciile interesate, dispoziţiile fiind aduse la îndeplinire în procent de 100% 
conform situaţiilor trimestriale de monitorizare a indicilor de performanţă. 
 

 
 

În anul 2015 au avut loc 57 de şedinţe de comisii de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Focşani (28 comisii de buget și administrație publică, 15 comisii de urbanism și 
agricultură, 14 comisii de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport) şi 23 de 
şedinţe ale Consiliului local, dintre care 13 şedinţe ordinare, 6 şedinţe extraordinare şi 4 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 e-
mail către consilierii locali, au fost întocmite Dispoziţiile de convocare ale Consiliului local, 
înaintate spre publicare pe website 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, rapoartele 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, a fost înregistrat în registrul special de evidenţă a 
Hotărârilor un număr de 404 Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Focşani, fiind operate 
modificările ce au intervenit asupra actelor adoptate anterior. 

http://prefecturavn.ro/
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Activitatea de registratură a decurs în mod normal, cererile fiind repartizate conform 
vizei către serviciile de specialitate, corespondenţa fiind expediată în termenele legale. De 
asemenea, 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 2015 a documentelor Primăriei municipiului Focşani 
au fost înregistrate un număr de 76664 de acte. 

 

 
 
Salariaţii din cadrul serviciului au fost implicaţi în activitatea de stabilire a ajutoarelor 

pentru încălzirea locuinţei. Pe parcursul anului 2015 au fost întocmite dispoziţii privind 
acordarea, modificarea, încetarea acordării de ajutoare de încălzire a locuinţelor cu energie 
termică, în urma cererilor făcute de titulari pentru sezonul rece noiembrie 2014–martie 2015 și 
noiembrie 2015–martie 2016.  
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Ca urmare a anchetelor sociale, s-a constatat că este necesară recuperarea de sume 
încasate necuvenit, reprezentând ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, 
deoarece la data solicitării ajutorului, familiile respective dețineau depozite bancare în sumă de 
peste 3.000 lei. În acest sens, au fost solicitate de la SC ENET SA Focșani sumele reprezentând 
ajutorul acordat efectiv celor care nu îndeplineau condițiile, ulterior fiind întocmit un număr de 
356 de dispoziții de recuperare a sumelor. 
 
Au fost înregistrate un număr de 68 de solicitări de adeverinţe privind registrul agricol şi de 
eliberare de copii din arhiva Primăriei municipiului Focşani. 

S-a răspuns în termenul legal la toate solicitările cetăţenilor, s-au înaintat serviciului de 
specialitate referatele privind soluţionarea problemelor persoanelor înscrise în audienţă, 
răspunsurile privind petiţiile şi informaţiile de interes public solicitate. 

În vederea actualizării continue a registrului electoral, s-au efectuat, pe parcursul anului, 
două modificări privind delimitările secțiilor de votare. Au fost operate în Registrul Electoral 
modificările privind delimitările, arondările manuale ale persoanelor care nu au putut fi 
arondate în urma procesului electronic, decesele persoanelor de pe raza municipiului Focșani.  

Comisia de adunări publice stabilită la nivelul municipiului Focşani a avut 22 solicitări de 
manifestări care nu se supun obligativităţii depunerii cererii prealabile, 17 declarări prealabile 
privind organizarea de adunări publice, mitinguri, marşuri. Au fost organizate şi pregătite actele 
pentru şedinţele comisiei, emiţându-se 13 avize favorabile și 4 avize nefavorabile. 

În vederea aplicării dispoziţiilor privind declaraţiile de avere şi interese, consilierii locali 
au fost înştiinţaţi să depună declaraţiile anuale. Declaraţiile primite au fost înregistrate în 
registrele speciale de evidenţă a acestora: 22 declaraţii de interese şi 22 declaraţii de avere, 
fiind înaintate Serviciului comunicare în vederea publicării pe website-ul Primăriei municipiului 
Focşani, înaintate Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi Instituţiei Prefectului în termenul 
legal. De asemenea, au fost înregistrate în Registrul abținerilor în situații de conflicte de 
interese – 5 astfel de situații. Rapoartele privind activitatea pentru anul 2015 depuse de 
consilierii locali au fost înaintate Serviciului comunicare spre publicare pe website. 
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În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a întocmit şi respectat procedura pentru 7 
proiecte de act normativ, dintre care 6 au fost adoptate de către Consiliul local al municipiului 
Focşani, a fost întocmit raportul anual privind transparenţa decizională, prezentat în şedinţă 
ordinară de Consiliul local. 
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Biroul agricultură, cadastru  
 
În cursul anului 2015, a desfăşurat în principal următoarele activităţi: 

 Din evidenţele registrului agricol 2010-2015 s-a eliberat un număr de 1476 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, Evidența populației, 
şcoală, poliţie, serviciu, facultate; 

 S-au operat în registrul agricol 2010- 2015, atât în format scris, cât și în format electronic, 
un număr de 710 cereri privind înscrieri, modificări sau radieri de roluri agricole, la cererea 
persoanelor fizice și juridice; 

 S-a înregistrat în registrul special privind arendarea un număr de 73 contracte de arendă 
pentru o suprafaţă totală de 138,13 ha teren (persoane fizice şi juridice); 

 S-au eliberat 66 atestate de producător și 64 de carnete de comercializare proprietarilor şi 
utilizatorilor de teren agricol înscriși în registrul agricol – cultivatori de legume, fructe şi 
zarzavaturi, în vederea valorificării produselor obţinute în pieţe, târguri, oboare; 

 În cartierul Mîndreşti au fost supravegheate acţiunile de curăţare de gunoaie şi resturi 
menajere a păşunii, precum și cele de administrare de îngrășăminte, acțiuni efectuate de 
către utilizatorii acestor pășuni – care au încheiat contracte de închiriere cu Municipiul 
Focșani până în anul 2018; 

 Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a 
soluţionat o serie de dosare privind punerea în posesie a celor îndreptăţiti, prin punerea în 
aplicare a mai multor sentinţe civile definitive şi irevocabile. De asemenea, 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, 
s-a finalizat inventarierea terenurilor ce pot face obiectul legii; 

 S-a întocmit documentația prealabilă și s-a eliberat un număr de 110 adeverințe însoțite de 
copii de pe ofertele de vânzare, conform Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor 
situate în extravilan. 
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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: 
 îînncchhiirriieerreeaa de terenuri – în suprafaţă de 28,50 mp, sens în care a fost încheiat  

1 contract de închiriere; 
 ccoonncceessiioonnaarreeaa de terenuri – în suprafaţă de 106,38 mp, sens în care au fost încheiate  

6 contracte de concesiune; 
 vvâânnzzaarree de terenuri – în suprafaţă de 704,42 mp/27 Contracte de vânzare–cumparare; 
 aattrriibbuuiirreeaa  îînn  pprroopprriieettaattee  prin Ordinul Prefectului, în baza propunerii Consiliului Local – 

terenuri în suprafață de 293 mp. 
 vveerriiffiiccaarreeaa  ddooccuummeennttaaţţiiiilloorr cu privire la amplasarea sistemelor publicitare pe proprietatea 

agenţilor economici (deţinătorilor sistemelor de publicitate), respectiv pe domeniul public al 
Municipiului Focşani, sens în care au fost eliberate 35 acorduri de publicitate; 

 au fost demarată procedura de ccoonncceessiioonnaarree  tteerreennuurrii aflate în folosinţă gratuită la cooperaţii, 
respectiv a fost aprobat Regulamentul privind concesionarea terenurilor ce aparţin 
domeniului privat al Municipiului Focşani, transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi 
fără plată, organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor 
meşteşugăreşti; au fost întocmite proiecte de hotărâre, s-a încheiat 1 contract de concesiune, 
având suprafaţa concesionată de 2.351 mp; 

 aaccttuuaalliizzaarreeaa  iinnvveennttaarruulluuii  bbuunnuurriilloorr ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului 
Focşani, ca urmare a reevaluării; a fost întocmită documentația în vederea întabulării unor 
bunuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani; 
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 aattrriibbuuiirreeaa  îînn  pprroopprriieettaattee, prin Ordinul Prefectului, în baza propunerii Consiliului Local – 
terenuri în suprafață de 1.118 mp; 

 aaccttuuaalliizzaarreeaa  iinnvveennttaarruulluuii  bbuunnuurriilloorr  ccee  aappaarrţţiinn  ddoommeenniiuulluuii    ppuubblliicc,,  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. 

 a fost întocmită documentaţia necesară, în vederea încredinţării în administrare/folosinţă 
gratuită de imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Focşani către biserici şi instituţii publice din municipiul Focşani. 
 

A fost eemmiiss  uunn  nnuummăărr  ddee  332200  ddiissppoozziiţţiiii privind soluţionarea notificărilor depuse conform 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945–22 decembrie 1989. 

În ceea ce priveşte spaţiile situate în „PPeerriimmeettrruull  IIssttoorriicc  PPiiaaţţaa  UUnniirriiii  şşii  GGrraaddiinnaa  PPuubblliiccăă”” 
din Focşani, s-a organizat un număr de 4 licitaţii, ocazie cu care au fost adjudecate 4 spaţii şi s-
au încheiat 4 contracte.  

 
 

 
 
 

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 organizat un număr de 4 licitaţii, ocazie cu care s-au adjudecat 2 spaţii medicale. 

Pe rolul instanţelor judecătoreşti s-a aflat un număr de 642 de dosare nou înregistrate, 
din care 318 dosare nou-înregistrate. Dosarele active din anul 2015 au avut ca obiect Legea nr. 
10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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DIRECŢIA TEHNICĂ 

 
Cu un număr de 18 de posturi, 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 2015 au fost pregătite documentaţii urbanistice de tip P.U.Z. sau P.U.D. 
care au devenit proiecte de hotărâri, respectiv hotărâri aprobate de către Consiliul Local al 
municipiului Focşani (după avizarea în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 
municipiului Focșani). Astfel s-a aprobat în Consiliul local un număr de 4 Planuri Urbanistice 
Zonale, ce asigură o dezvoltare echilibrată şi durabilă a teritoriului. Au fost pregătite și proiecte 
de hotărâre care au rămas neaprobate de către Consiliul Local, respectiv 2 Planuri Urbanistice 
Zonale sau de Detaliu. 

Zonele, destinaţia construcţiilor şi activităţile propuse au fost următoarele: 

 P.U.Z. „Construire locuinţă D+P+M şi împrejmuire” Focşani, intravilan, str. Prof. Gheorghe 
Longinescu, nr. 40A, devine HCL nr. 212/2015. 

 P.U.Z. „Construire spaţii comerciale şi servicii P+2E” Focşani, intravilan, str. Dobrogeanu-
Gherea, nr. 1, devine HCL nr. 267/2015. 

 P.U.Z. „Construire bloc de locuinţe şi spaţii birouri S+P+3E+M, împrejmuire” Focşani, 
intravilan, str. Mioriţa, nr. 10, devine HCL nr. 268/2015. 

 P.U.Z. „Construire clinică de gastroenterologie şi interne, împrejmuire” Focşani, intravilan, 
str. Coteşti, nr. 13 şi 13bis, devine HCL nr. 390/2015. 

 P.U.D. „Construire locuinţă S+P+2E” Focşani, intravilan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, nu 
devine HCL. 

 P.U.Z. „Construire bloc de locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime S+P+5E 
şi împrejmuire” Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii, nr.40A, nu devine HCL. 
 

Direcţia tehnică a asigurat şi elaborarea RRaappoorrttuulluuii  iinnffoorrmmăărriiii  şşii  ccoonnssuullttăărriiii  ppuubblliiccuulluuii 
pentru fiecare dintre lucrările P.U.Z./P.U.D. supuse aprobării în Consiliul local. 

CCoommiissiiaa  TTeehhnniiccăă  ddee  AAmmeennaajjaarree  aa  TTeerriittoorriiuulluuii  şşii  UUrrbbaanniissmm  aa  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccşşaannii  

((CC..TT..UU..AA..TT..)) a lucrat având convocări o dată la două luni (în medie), fiind convocate 7 ședințe în 
cursul anului 2015. Comisia s-a întâlnit de câte ori au fost depuse şi grupate măcar două solicitări 
pentru ordinea de zi, cu documentaţii complete. 
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Legislaţia în vigoare a permis prelungirea valabilităţii lucrării Planul Urbanistic General 
Focşani, aprobat în anul 2000, până la data de 30 decembrie 2015. 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Focşani se află în curs de 
avizare la CNADNR S.A. Bucureşti – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. Lucrarea va 
urma cursul avizărilor la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. Etapele ulterioare sunt acelea de avizare în C.T.A.T.U. a Consiliului 
Judeţean Vrancea şi de aprobare în Consiliul Local al municipiului Focşani. 
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Activităţi de emitere de documente specifice 
 

În anul 2015 au fost emise un ansamblu de documente specifice, precum: 
 AAuuttoorriizzaaţţiiii  ddee  ccoonnssttrruuiirree şi AAuuttoorriizzaaţţiiii  ddee  ddeessffiiiinnţţaarree  în număr de 661188; 
 CCeerrttiiffiiccaattee  ddee  uurrbbaanniissmm pentru construire, desfiinţare, operaţiuni notariale, scoatere din 

circuitul agricol – în număr de 11116611. 
S-a desfăşurat activitatea de RReegguullaarriizzaarree  aa  ttaaxxeeii  ddee  aauuttoorriizzaarree conform Legii  

nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Codului 
Fiscal. 

S-a desfăşurat totodată şi activitatea de eelliibbeerraarree  aa  ddee  CCeerrttiiffiiccaatteelloorr  ddee  nnoommeennccllaattuurrăă  

ssttrraaddaallăă. 
S-a efectuat RRaappoorrttuull  ddee  mmoonniittoorriizzaarree  aa  iinnddiiccaattoorriilloorr  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă 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 operaţionale cu codul PO–SU–01 „Întocmirea documentaţiei în vederea emiterii 

certificatului de urbanism”, cu valori de 70%, 94%, 86% şi 91%.  
 procedurii operaţionale cu codul PO–SU–02 „Emiterea autorizatiilor de construire/desfiinţare 

(A.C./A.D.) şi urmărirea obligaţiilor ulterioare autorizării”, cu valori de 77%, 85%, 98% şi 
96%. 

 
Alte tipuri de activităţi: 

S-a desfăşurat activitatea de arhivare de documente proprii ale serviciului: după 
eliberarea exemplarului nr. 1 către solicitant, s-a desfăşurat activitatea de arhivare a 
exemplarului nr. 2 din Certificatele de urbanism şi din Autorizaţiile de construire/desfiinţare în 
arhiva serviciului. Se mai arhivează şi documentele curente ce rezultă în urma regularizării taxei 
de autorizare, Certificatele de atestare a edificării/extinderii construcţiei, precum şi 
Certificatele de nomenclatură stradală. 

De asemenea, s-a desfăşurat activitatea de prelucrare de 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 1.T–Construcţii de locuinţe în trimestrul I, trimestrul II și 
trimestrul III 2015” – raportări statistice trimestriale – 3 formulare; 

- cercetare statistică “LOC TR– Construcţii de locuinţe în perioada 01.01–31.12.2014” - 
raportare statistică trimestrială – 1 formular; 

- cercetare statistică “LOC 1–Locuinţe terminate în anul 2014” – raportare unică, la 
începutul anului 2015 – 1 formular; 

- cercetare statistică “LOC 2–Modificări ale fondului de locuinţe în anul 2014” – raportare 
unică, la începutul anului 2015 – 1 formular.  

 
Creşterea competenţei profesionale a angajaţilor din serviciul urbanism – a continuat 

includerea angajaţilor Direcţiei tehnice în programe de instruire şi perfecţionare profesională. 
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Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ 
 
Misiune: 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, 
eficientizare a activităţilor de reabilitare, modernizare şi a reparaţiilor capitale la clădirile 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, reabilitari străzi, reparaţii locuinţe. 
 

 
 

I. Învăţământ 

În anul 2015 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: 

 

Unitate de învățământ 
Denumirea obiectivului  

de investiții 

Fonduri alocate din 
bugetul local 
(mii lei) 

Liceul Tehnologic G.G Longinescu 
- Clădire internat str. Mărășești  

SF Realizare acoperiș tip șarpantă 217,718 

Colegiul Național Unirea și Școala 
nr. 1 – Nicolae Iorga 

Audit post execuție  11,270 

Școala Nicolae Iorga  Sistematizare verticală și împrejmuire – 
proiectare  

8,333 

Liceul Pedagogic Spiru Haret  Reparații capitale sediu Școală și Anexe  4,676 
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Colegiul Tehnic V.D. Cotea  Realizare acoperiș tip șarpantă la 
clădirea internat din str. Cuza Vodă 

357,790 

Total 599,79 

 
 

Pentru continuarea lucrărilor de investiţii, la unele unităţi de învăţământ s-a alocat din 
bugetul local suma de 71,199 mii lei, după cum urmează: 

 Colegiul Economic pentru finalizarea obiectivului de investiţii „Baza complexă de 
practică alimentaţie publică şi turism” – 71,199 mii lei - lucrare finalizată; 

 

 
 

Toate unitățile de învățământ din municipiul Focșani au beneficiat de alocații bugetare 
pentru reparații curente, care au constat în efectuarea igienizării în unitățile de învățământ, 
diverse reparații și avarii, reparații instalații termice, sanitare și electrice. 

 
II. Infrastructură  

 
În anul 2015, Consiliul Local a aprobat suma de 516,86 mii lei, care a fost utilizată după 

cum urmează: 
 189,026 mii lei pentru finalizarea lucrărilor privind “Reabilitare strada Brailei” 
 189,78 mii lei pentru finalizarea lucrărilor privind ”Refacere infrastructură străzi 

municipiul Focșani - str. Vrâncioaia” 
 133,874 mii lei pentru finalizarea lucrărilor privind “Rețea de canalizare și evacuare a 

apelor meteorice în cartierul Laminorul” 
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 1,675 mii lei pentru finalizarea lucrărilor ”Sistematizare intersecție B-dul Unirii cu 
strada 1 Decembrie 1918” 

 2,498 mii lei pentru finalizarea lucrărilor privind “Rețea de canalizare și evacuare a 
apelor meteorice în Cartierul Mândrești” 

 

 
 

În vederea refacerii infrastructurii unor străzi din municipiul Focșani, au fost emise 
certificate de urbanism, au fost întocmite expertize tehnice și proiecte tehnice de execuție, au 
fost obținute avizele necesare emiterii autorizațiilor de construire. În acest sens, s-a alocat suma 
de 190,44 mii lei de la bugetul local, după cum urmează:  

 
 5,568 mii lei - Refacere infrastructură străzi mun. Focșani str. Oituz, tronson cuprins între 

str. Mărăști și Cofetaria Teatru  
 8,848 mii lei - Refacere infrastructură străzi, acces pietonal și parcaje str. Bucegi 
 7,108 mii lei - Refacere infrastructură străzi mun. Focșani – str. Păun Pincio 
 5,638 mii lei - Refacere infrastructură străzi mun. Focșani str. Toader Țârdea 
 3,900 mii lei - Amenajare trotuare și ridicări în cotă str. Mărășești  
 81,602 mii lei - Amplasare sistem video în intersecția Bd. Unirii – str.1 Decembrie 1918 - 

proiectare; 
 19,422 mii lei - Refacere infrastructură str. Cotești mun. Focșani 
 17,969 mii lei - Refacere infrastructură str. Unirea Principatelor mun. Focșani 
 4,835 mii lei - Refacere infrastructură str. Trotuș 
 35,549 mii lei - Refacere infrastructură str. Popa Șapcă, str. Magheru, Dornișoarei, Fdt. 

Dornișoarei, Teiului. 
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III. Amenajări 
 

1. Având în vedere solicitările locatarilor pentru finalizarea lucrărilor de racordare la instalația 
de utilizare interioară gaze naturale pentru blocurile proprietatea Primăriei din strada Aleea 
Parc nr. 9, 11 și 13 din municipul Focșani, s-a alocat din bugetul local suma de 18,01 mii lei 
pentru execuția lucrărilor.  

2. Având în vedere faptul că SC CUP SA a demarat la nivelul municipiului Focșani proiectul cu 
fonduri ISPA “Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în 
municipiul Focșani, județul Vrancea - Lot 1, 2, 3 și 4”, s-a impus alocarea din bugetul local 
a sumei de 153,487 mii lei, reprezentand TVA–ul aferent lucrărilor executate de către SC 
SISCOM WATER TECHNOLOGY SRL București. 

3. Pentru continuarea lucrărilor privind ”Modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție 
a energiei termice din municipiul Focsani, aferente Punctului Termic nr. 30“ s-a alocat de 
la bugetul local suma de 2,728 mii lei. 

 

4. Având în vedere necesitatea amplasării unor spații de joacă pentru copii în Cartierul Sud, s-a 
alocat de la bugetul local pentru obiectivele de investiții “Amenajare loc joacă pentru copii 
în Cartierul Sud – Amplasament PIDU str. Constructorului” și “Amenajare loc joacă pentru 
copii în cartier Sud – amplasament PIDU Str. Al. 1 Iunie” suma de 485,033 mii lei; 
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5. Pentru amenajarea Scuarului din zona Colegiului Național Al. I. Cuza s-a alocat de la 
bugetul local suma de 224,20 mii lei; 

6. Avand în vedere solicitările locatarilor pentru contorizarea unor scări de bloc, s-a alocat de 
la bugetul local suma de 94,32 mii lei pentru execuție lucrări, după cum urmează: 

1. 19,056 mii lei – Contorizare Bloc nr. 24 B-dul Gării; 
2. 10,99 mii lei – Contorizare Bloc E3 Sc2 Al. Căminului; 
3. 10,99 mii lei – Contorizare Bloc E2 Sc1 Al. Căminului; 
4. 7,366 mii lei – Contorizare PT 37 - Policlina nr.2; 
5. 45,915 mii lei – Contorizare scări de bloc din municipiul Focșani, Bl.3, Sc.1, Bl. 5 sc.2, 

Str. Mare a Unirii, Bl. 4 Sc. 4 str. Pct. Grigorescu, Bl.2 și Bl.4 str. Războieni. 

7. Pentru “Deviere rețele termice secundare din str. Cpt. Crețu Florin” s-a alocat suma de 
272,85 mii lei; 

8. Pentru obiectivul de investiții “Racord descărcare ape pluviale Cartier Mâdrești” a fost 
alocată suma de 149,662 mii lei; 

9. Pentru întreținerea locuințelor din fondul locativ s-a alocat în anul 2015 suma de 203,166 
mii lei; 

10. Pentru cofinanțarea lucrărilor la instituțiile de cult, s-a alocat suma de 1.039,997 mii lei. 
 
IV. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții 
 

PPrriimmăărriiaa  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  --  aallooccaațțiiii  bbuuggeettaarree::  
                                                                                                                         mii lei 

Studii topo și geo 13,00 

Expertize tehnice 30,00 

Documentație racordare interioară blocuri ANL 2,75 

PUZ locuințe ANL Calea Munteniei 21,977 

Documentație avizare lucrări de intervenție DALI Modernizare și 
reabilitare rețele de transport energie termică zonele P-ța 
Victoriei, Longinescu, Războieni; 

24,999 

Studiu de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de 
încălzire; 

48,000 

Documentație avizare lucrări de intervenție str. Unirea 
Principatelor, Cotești, Popa Șapca, Magheru, Dornișoarei, Fdt. 
Dornișoarei, Teiului; 

6,353 

Contorizare scări de bloc aferente PT 30 2,728 

Colegiul Tehnic Ion Mincu –  
1. Mașină de spalat rufe industrială 

27,000 

2. Calandru pentru călcat rufe 11,994 

Liceul cu Program Sportiv 
1. Documentație reparații capitale acoperiș tip șarpantă 

12,400 

Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia 
1. Sistem supraveghere video 

7,299 

Școala Gimnazială Nicolae Iorga  5,319 
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1. Sistem supraveghere video 

Colegiul Tehnic Gh. Asachi 
1. Mașină de gătit 

27,156 

Colegiul Național Unirea 
Instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu 

65,696 

Total 297,59 

  

DDiirreeccțțiiaa  ddee  DDeezzvvoollttaarree  SSeerrvviicciiii  PPuubblliiccee,,  FFooccșșaannii  
                                     mii lei 

Reabilitare alimentare apă parcuri 70,877 

Amenajare Cimitir Sudic – Vâlcele etapa a IIa 296,500 

Extindere sera Mândrești 12,311 

Sistem supraveghere video 101,540 

Grup generator 10,000 

Electropompă 10,000 

Documentație tehnico-economică DTAC +PT  
extindere cimitir 

10,000 

Refacere instalații electrice iluminat Parc 
Schuman și Teatru 

11,411 

Amenajare locuri de joacă pentru copii 82,999 

Puncte de alimentare cu energie electrică în 
mun. Focșani 

298,075 

Reabilitare instalație termică sediu DDSP 
Focșani 

45,259 

Construire vestiare și grupuri sanitare în 
locațiile: Cimitir Nordic incinta Atelier 
mecanic, parc auto, sera Mândrești 

149,390 

Grup generator 22,00 

Camionetă basculantă 129,30 

Calculator pază 7,499 

Autospecială cu braț telescopic și nacelă 247,814 

Documentație tehnico-economică faza PT – 
reparații fântâna lui Cuza 

5,000 

Documentație tehnico–economică faza PT 
alimentare cu energie electrică atelier 
confecții metalice 

5,00 

Pușcă cu lunetă și accesorii  16,442 

Autospecială pentru transport câini 147,767 

Calculatoare cu licență Windows și Office 13,000 

Căsuțe lemn  40,000 

Copiator 10,000 

Documentație tehnico–economica faza PT 
reabilitare iluminat Pasaj Vâlcele 

4,000 
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În anul 2016 se va acționa pe linia reactualizării programului de investiții pe termen lung, 

prioritizarea proiectelor de investiții prin continuarea atragerii de Fonduri Structurale, corelate 
cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani și nevoile comunității. 
 

Documentație tehnico-economică faza PT 
reabilitare iluminat intersecție intrare în mun. 
Focșani dinspre Mărășești 

5,000 

Scenă colindători 9,825 

Căsuțe de povești 10,600 

Moș Crăciun 9,920 

Poartă Orășelul Copiilor 11,244 

Centrală termică sediu 5,000 

Buldoexcavator 434,00 

Mașină de spălat cu presiune 3,000 

Autoutilitare  29,205 

Generator 4,000 

Aparat pulverizat apă rece 99,99 

Module locuibile 58,644 

Chit termofogar 20,000 

Freză pentru zăpadă 155,000 

Perie stradală de curățat  30,000 

Indicatoare orientare rutieră 8 buc. 129,667 

Limitatoare de viteză 35,000 

           TOTAL 2.691,29 
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SERVICIUL COMUNICARE 

          
Serviciul Comunicare are în structura organizatorică 4 compartimente şi anume: 

- Compartiment  Relaţii cu publicul, informare publică  
- Compartiment Relaţii cu presa, relaţii externe  
- Compartiment Informatică, imagine  
- Compartiment Turism 

 
Consideraţii generale: 

Activităţile desfăşurate ȋn anul 2014 au fost conforme cu responsabilităţile serviciului şi 

cu atribuţiile de serviciu ale personalului. 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.  
 

 
  
 
 

 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 476 petiţii, dintre care: 
o 417 petiţii au fost trimise de cetăţeni direct Primăriei municipiului Focşani; 
o 59 petiţii au fost trimise de cetăţeni altor instituţii și redirecţionate către Primăria 

municipiului Focşani, fiind de competenţa acesteia. 
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 a organizat şi a participat la programul de audienţe al conducerii – în anul 2015 s-a prezentat 

la audienţe un număr de 289 de cetăţeni; 
Problemele cel mai frecvent semnalate de cetăţeni atât prin ppeettiiţţiiii cât şi la aauuddiieennţţee au 

fost: solicitări de locuinţe, probleme de urbanism, asociaţii de proprietari, probleme 
edilitar-gospodăreşti. Cele mai multe dintre problemele ridicate de cetăţeni la audienţe au 
primit răspunsuri şi soluţii imediate. Au fost, desigur, şi situaţii speciale care au necesitat o 
documentare şi o verificare mai riguroasă; în aceste cazuri răspunsurile au fost comunicate 
celor interesaţi ulterior. 

 a gestionat petiţiile primite prin e-mail sau pe website-ul propriu al primăriei; 
 a asigurat aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes 

public: 
o prin iinnffoorrmmaarree  ppuubblliiccăă  ddiinn  ooffiicciiuu - sunt respectate toate obligaţiile legale şi sunt 

publicate toate informaţiile publice din oficiu, actualizate; 
o llaa  cceerreerree - a fost soluţionat un număr de 59 solicitări informații de interes public. 

 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 a 

sesizărilor, ȋn Centrul de Comunicare cu Cetățenii;  
 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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 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 2015, precum şi pentru alte documente cu caracter public (sinteze, rapoarte, 
studii);  

- a fost gestionata relația cu presa atât în ceea ce privește informațiile oferite direct 
(informații date direct televiziunilor locale și nationale), cât și comunicate sau diferite alte 
răspunsuri la solicitările organelor de presă;  

 

 
 
- a fost asigurată transmisia şi publicarea de anunţuri de informare, conform cerinţelor legale 

şi solicitărilor serviciilor de specialitate;  
- a planificat şi gestionat campaniile de informare publică – aferente proiectelor cu finanţare 

europeană sau specifice administraţiei locale; 
- 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 Saint Amand les Eaux – Franța, ‘s-

Hertogenbosch – Olanda, Orhei – Republica Moldova, Majdanpeck – Serbia, Saint Amand les 
Eaux – Franta, Zahle – Maalaka – Republica Libaneză; 

- a fost sprijinită activitatea Consiliului local al Tinerilor pentru toate proiectele derulate; 
- a fost realizată activitatea de redactare, tipărire şi distribuire a Revistei Focşanii; 
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- au fost organizate şi susţinute deplasările oficialilor primăriei ȋn alte ţări – Majdanpeck – 
Serbia.  

 

 
 

De asemenea, au fost organizate proiecte precum ””SSăăppttăămmâânnaa  FFrraatteerrnniittăățțiiii””, „„ZZiilleellee  

MMuunniicciippiiuulluuii  FFooccşşaannii””, „„FFeessttiivvaalluulluuii  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  ddee  FFoollcclloorr––PPllaaiiuurriillee  MMiioorriiţţeeii””, menite să aducă 
vizibilitate asupra tradițiilor și istoricului municipiului Focșani. 

La invitaţia Primăriei Oraşului Majdanpeck, o delegaţie a municipiului Focşani s-a deplasat 
în perioada 11 - 13 septembrie 2015 la Majdanpeck, Serbia, pentru a participa la ““ZZiiuuaa  

MMuunniicciippiiuulluuii  MMaajjddaannppeekk““. Delegaţia focşăneană a fost compusă din patru reprezentanţi ai 
Consiliului Local al municipiului Focșani. 

 Compartimentul Informatică, imagine – a derulat următoarele activităţi curente: 
- a administrat şi gestionat resursele implicate în realizarea obiectivelor informatice 

(hardware, software şi comunicaţii). În 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;  

- a fost asigurată reprezentarea instituției la manifestările sportive unde instituția a fost 
parteneră, asigurându-se unde a fost cazul și premierea sub formă de diplome, medalii, 
cupe, trofee, echipament sportiv sau bani; 



 

 

91 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

- a asigurat logistica şi implementarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor 
reprezentative pentru instituţie, simpozioane, întâlniri, seminarii, delegaţii, manifestari 
diverse; 

 

 
 
- a actualizat şi întreţinut pagina web proprie; 
- a reorganizat conținutul site-ului web pentru a facilita găsirea informațiilor, respectând, 

în același timp, obligațiile legale; 
 

 
 
- administrare/gestionare resurse servere şi reţea (administrare servere fizice, utilizatori 

etc); 
- a administrat serverele de date și aplicații pentru sistemele utilizate în rețea: 

management de documente, gestiune economico-financiară, GIS; 
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- a administrat rețeaua cu instituțiile subordonate și a urmărit desfășurarea activității fără 
sincoope notabile pentru contabilitatea instituțiilor din subordinea Consiliului Local, 
având în vedere că datele acestora sunt stocate pe serverele instituției; 

- a fost asigurată funcționarea aplicațiilor pentru acordarea ajutoarelor de căldură, atât 
pentru beneficiarii de căldură în sistem centralizat, cât și pentru cei cu centrale proprii 
pe bază de gaze naturale. 

 
Pentru funcţionarea curentă a sistemului informatic, au fost derulate şi câteva proiecte 

specifice şi anume: 
- îmbunătățirea vitezei de comunicare a serverelor, prin instalarea și configurarea unui 

switch central, care funcționează la viteza de 1000 mb/s, în comparație cu cel vechi, 
care funcționa la 100 mb/s. 

- achiziționarea și configuarea unui server de backup cu capacitate mare de stocare; 

- înlocuirea un număr de stații de lucru depășite fizic și moral, fiind astfel continuat 
procesul de înnoire a calculatoarelor din instituție. 

 

 Compartimentul Turism. În luna august 2015 a fost încheiat cu succes Proiectul 
„Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Promovare şi Informare Turistică a Municipiului 
Focşani”, având loc inaugurarea Centrului în data de 26 august, în prezența oficialităților 
administrației publice municipale și județene, precum și a altor invitați.  

Centrul Naţional de Promovare şi Informare Turistică (CNIPT) derulează activități pentru 
promovarea turismului în municipiul Focșani și în împrejurimi. 

Deoarece nu a fost posibilă angajarea de personal de la deschidere, pentru perioada 
septembrie – decembrie activitatea a fost asigurată, prin detașare, de către un alt angajat al 
Serviciului Comunicare. Cele două posturi prevăzute în organigramă pentru funcționarea CNIPT 
au fost ocupate prin concurs la finalul anului 2015, respectiv începutul anului 2016.  
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În afară de activităţile specifice, au fost realizate activităţi stabilite prin dispoziţii ale 
primarului: 
 gestiunea achiziţiilor produselor şi serviciilor din domeniul informatic, promovarea imaginii şi 

comunicare, conform procedurii de lucru şi dispoziţiei primarului. Astfel, au fost ȋnregistrate, 
verificate, avizate şi acordat „bun de plată” pentru facturile corespunzătoare, a fost 

facilitată ȋncheierea de contracte, s-a urmărit realizarea şi s-a efectuat recepţia produselor 
sau a serviciilor; 

 participarea ȋn comisia pentru analiză şi verificare a cererilor pentru ajutor de ȋncălzire; 

 participarea ȋn comisii de achiziţie-licitaţii. 
 

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. 
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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 a altor 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 2015, Compartimentul de protecţie civilă a efectuat următoarele 
activităţi: 

 96 controale pe linia apărării împotriva incendiilor la obiectivele de învăţământ şi la 
obiectivele subordonate Consiliului Local; 

 34 controale cu ocazia unor manifestări desfășurate pe raza municipiului Focşani; 

 însoțirea organelor de control din cadrul ISUJ Vrancea la un număr de 42 de acțiuni; 

 rezolvarea unui număr de 16 reclamaţii din partea cetăţenilor municipiului Focșani; 

 instruirea şi testarea salariaţilor primăriei în domeniul situaţiilor de urgenţă, 
consemnându-se în fişa personală; 

 asigurarea unei bune funcţionări a reţelei de hidranţi stradali de incendiu din municipiul 
Focșani, prin întreţinerea acestora cu forţe proprii,; 

 paticiparea la intervenții și aplicații de specialitate pe raza municipiului Focșani, 
împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență; 

Pe perioada de primăvară au fost distribuite 650 de pliante și fluturași cu instrucţiuni de 
apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti. 
 



 

 

95 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

COMPARTIMENTUL CONTRACTE, ACHIZIŢII, ENERGETIC  

Cu un număr de 4 posturi, din care ocupate 3, este subordonat Primarului municipiului 
Focşani și 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 publică, 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, corespondenţă, redactare procese-verbale, rapoarte, puncte 
de vedere, contracte, acte adiţionale, anunţuri de atribuire, informări. 
 

 

În cursul anului 2015: 
Au fost organizate proceduri de achiziţie corespunzatoare, respectiv:  

 7 proceduri de cerere de oferte offline fără etapa finală de licitaţie electronică; 

 2 proceduri de cerere de oferte offline cu etapa finala de licitatie electronica 

 1 procedură de cerere de oferte online; 

 4 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
 

Au fost atribuite şi încheiate un număr de 23 contracte cu o valoare totală de 
10.086.298,98 lei, exclusiv TVA, defalcată după cum urmează: 
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Contracte de furnizare 
- 3 contracte având ca obiect furnizarea de produse în valoare de 618.909 lei, exclusiv 

TVA. 
 
Contracte de prestari servicii 

- 17 contracte având ca obiect prestarea de servicii în valoare de 6.044.894,08 lei, 
exclusiv T.V.A. 

Au fost aplicate norme procedurale interne, conform Anexei 2B din O.U.G. nr. 34/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, în vederea atribuirii contractului de prestări „Servicii 
de formare profesională”. 

 
Contracte de lucrări 

- 2 contracte avand ca obiect executia de lucrari in valoare de 2.847.305,90 lei, exclusiv 
T.V.A. 

A fost încheiat Contractul de execuție lucrări: „Modernizarea și reabilitarea rețelelor de 
distribuție a energiei termice din municipiul Focșani – rețele aferente punctului termic nr. 30 din 
zona Centru-Gară Lot II”, pentru care procedura de atribuire de cerere de oferte s-a derulat în 
cursul anului 2013 și a fost publicat anunțul de atribuire aferent. 

Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice – Compartimentul de verificare a 
achizițiilor publice, în calitate de observatori, au verificat etapele proceselor de achiziție 
publică ale următoarelor proceduri: 
- Cerere de ofertă offline cu etapa finală de licitație electronică în vederea atribuirii 

Contractului de execuție lucrări – etapa a II-a – conform revizuirii Proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotări – Colegiul Național Unirea, 
municipiul Focșani”; 

- Cerere de ofertă offline cu etapa finală de licitație electronică în vederea atribuirii 
Contractului de execuție lucrări: „Reabilitare, modernizare și dotări Școala nr. 1 Nicolae 
Iorga, municipiul Focșani”. 

La nicio procedură verificată nu s-au constatat neconcordanțe. 

Au fost completate și transmise spre avizare referate de necesitate și oportunitate, 
necesare demarării achizițiilor directe de produse sau servicii, a căror valoare, fără T.V.A., 
cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a sumei de 30.000 Eur, respectiv 
lucrări a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăşește echivalentul în 
lei a sumei de 100.000 Eur. 

Valoarea produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate prin cumpărare directă este de 
2.605.998,07 lei, exclusiv T.V.A., din care achiziții directe atribuite prin SEAP – Catalog 
electronic în valoare de 1.723.123,73 lei, exclusiv T.V.A. 

Au fost încheiate un număr de 59 contracte pentru achiziții directe servicii, produse și 
lucrări în valoare de 1.581.702,16 lei exclusiv T.V.A.  

 Au fost organizate achiziții în vederea atribuirii contractelor și au fost transmise informări și 
documentații aferente implementării proiectelor: 

1) „RReeaabbiilliittaarree,,  mmooddeerrnniizzaarree  șșii  ddoottăărrii  ȘȘccooaallaa  nnrr..  11  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa,,  mmuunniicciippiiuull  FFooccșșaannii” - Cod SMIS 
13311, finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă, respectiv: 

o cerere de ofertă offline cu etapa finală de licitație electronică: Execuție lucrări, 
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o cerere de ofertă offline cu etapa finală de licitație electronică: Furnizare mobilier, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de asistență tehnică proiectant, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de dirigenție de șantier. 

 

 
 
2) ”RReeaabbiilliittaarree,,  mmooddeerrnniizzaarree  șșii  ddoottăărrii  ––  CCoolleeggiiuull  NNaațțiioonnaall  UUnniirreeaa,,  mmuunniicciippiiuull  FFooccșșaannii” – Cod 

SMIS 12934, finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă, respectiv: 

o cerere de ofertă offline cu etapa finală de licitație electronică: Execuție lucrări etapa 
a II-a, conform revizuirii Proiectului tehnic, 

o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare dotări de specialitate, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de Revizuire PT. 

3) ”RReeaabbiilliittaarree,,  mmooddeerrnniizzaarree  șșii  ddoottăărrii  ––  ȘȘccooaallaa  ȘȘtteeffaann  cceell  MMaarree,,  mmuunniicciippiiuull  FFooccșșaannii” – Cod SMIS 
12919, finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă, respectiv: 

o cerere de ofertă online: Furnizare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor 
IT, 

o cumpărare directă: Servicii de Întocmire certificate de performanță energetică. 
4) “RReeaabbiilliittaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  tteerrmmooffiiccaarree  uurrbbaannăă  llaa  nniivveelluull  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccşşaannii  ppeennttrruu  

ppeerriiooaaddaa  22000099--22002288,,  îînn  ssccooppuull  ccoonnffoorrmmăărriiii  llaa  lleeggiissllaaţţiiaa  ddee  mmeeddiiuu  şşii  ccrreeşştteerriiii  eeffiicciieennţţeeii  
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eenneerrggeettiiccee”, finanțat din bugetul local și Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-
2013 Axa Prioritară 3, respectiv: 

o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de consultanță pt. 
actualizarea/modificarea aplicației de finanțare pt. implementarea proiectului, 

o negociere fără publicarea unui anunț de participare: Servicii de mentenanță a 
instalațiilor de cogenerare, 

o negociere fără publicarea unui anunț de participare: Servicii de asistență tehnică 
proiectant, 

o cumărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare echipamente IT. 
 

 
 
5) ”CCrreeaarreeaa  șșii  ddoottaarreeaa  CCeennttrruulluuii  NNaațțiioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaarree  șșii  PPrroommoovvaarree  TTuurriissttiiccăă  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  

FFooccșșaannii”, finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5: Dezvoltarea Durabilă și promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenție: 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică – 
Operațiunea: Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică și dotarea 
acestora, respectiv:  

o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de Promovare și publicitate, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare programe informatice, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare echipamente (imprimantă laser, 

televizor, monitor, calculator, telefon wireless, multifuncțional), 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare mobilier, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare elemente de identitate vizuală, 
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o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare echipamente (jaluzele, coș 
gunoi, suport flipchart, hartă turistică de perete, stingător P6, trusă de prim ajutor, 
aspirator cu spălare), 

o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Furnizare echipamente (cameră 
infraroșu/cameră supraveghere, senzor de mișcare, senzor fum, sistem antiefracție, 
senzor magnetic), 

o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de organizare evenimente, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de tipărire și livrare broșuri 

turistice, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii creare baze de date, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii de creare site web, 
o cumpărare directă Catalog electronic SEAP: Servicii Aplicație interactivă pentru 

telefoane inteligente. 

 În vederea obținerii finanțării obiectivelor: „Reabilitare, modernizare și dotări Școala 
Alexandru Vlahuță, municipiul Focșani” și „Reabilitare, modernizare și dotari Școala nr. 3, 
municipiul Focșani” prin Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă, au fost atribuite contracte de prestări servicii, având ca obiect 
întocmirea documentației, fazele proiect tehnic, Caiete de Sarcini, D.T.A.C. și revizie studiu 
de fezabilitate, prin cumpărare directă – Catalog electronic SEAP.   
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 A fost organizată procedură de negociere fără publicarea unui anunț de participare în 
vederea atribuirii Contractului de furnizare păcură, prin intermediul Bursei Române de 
Mărfuri S.A.   

 Au fost transmise Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor puncte de vedere și 
Documentații – dosarul achiziției – în vederea soluționării contestațiilor împotriva 
Documentațiilor de atribuire și/sau Deciziilor autorității. 

 

Reprezentanți ai Compartimentului fac parte, în calitate de “Coordonator Achiziții” sau 
“Asistent manager”, din echipele de proiect constituite prin dispozițiile primarului în vederea 
implementării următoarelor proiecte: “Reabilitarea sistemului de  termoficare urbană la nivelul 
municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și 
creșterii eficienței energetice”, “Reabilitare și modernizare spații publice urbane în zona de 
acțiune Sud-Est”, ”Modernizare și extindere spații verzi în zona de acțiune Sud-Est a 
municipiului Focșani”, ”Reabilitare, modernizare și dotări Școala Ștefan cel Mare, municipiul 
Focșani” (proiect finalizat în 2014), „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și 
prevenirea criminalității în municipiul Focșani” (proiect finalizat în 2014), „Reabilitare, 
modernizare și dotări Colegiul Național Unirea Focșani”, “Reabilitare, modernizare și dotări 
Școala nr. 1 Nicolae Iorga Focșani”, „Reabilitare și consolidare corp „B” pentru amenajare Sală 
festivități Colegiul Național Al. I. Cuza, municipiul Focșani”, „Reabilitare, modernizare și dotări 
Școala Alexandru Vlahuță, municipiul Focșani” și „Reabilitare, modernizare și dotări Școala nr. 
3, municipiul Focșani”. 

Reprezentanți ai Compartimentului fac parte din comisiile constituite prin dispozițiile 
primarului privind recepția obiectivelor de investiții. 

Compartimentul Energetic, Contracte, Achiziții a răspuns, în scris, solicitărilor primite în 
baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

Compartimentul Energetic, Contracte, Achiziții a participat la activitatea de preluare a 
cererilor și declarațiilor pe propria răspundere în vederea întocmirii Dispozițiilor de 
acordare/neacordare/modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze, la întocmirea 
Dispozițiilor de acordare/neacordare a ajutorului, precum și la elaborarea situațiilor 
centralizatoare privind beneficiarii (aprox. 1.000 persoane) și cuantumul ajutoarelor. 
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COMPARTIMENTUL PROIECTE  

Cu un număr de 5 posturi, este în subordinea d-lui viceprimar Necula Ionel Gabriel și se 
ocupă cu: 

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

internaţionale. 
 

 
 

MMiissiiuunnee:: crearea premiselor pentru dezvoltarea municipiului Focşani prin accesarea fondurilor 
externe. 
 

OObbiieeccttuull  ddee  aaccttiivviittaattee  
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. 

f) propune/prezintă articole în presă, media, referitor la fonduri externe, stadiul implementării 
proiectelor în derulare la nivelul administraţiei publice locale. 

g) participă la seminarii, conferinţe. 
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RReezzuullttaattee  aallee  aaccttiivviittăățțiiii  îînn  aannuull  22001155  
 

Liniile de finanţare deschise pe Fonduri Structurale au prilejuit Primăriei municipiului 
Focşani aplicarea pe mare parte dintre Programele Operaţionale; trebuie menționat faptul 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.  

Majoritatea proiectelor prezentate în continuare au fost finalizate până la 31 dec. 2015: 
 

Proiecte finalizate: 

 

 “Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă” - finalizat dec. 2015. 

Timp de cinci ani după finalizarea proiectelor se întocmesc Rapoarte, urmate de vizita în 
teren a auditorilor sau, după caz, a altor instituţii cu rol de control. 

 

 

Proiectul ”Reabilitare și consolidare corp B pentru amenajare sală festivități Colegiul 
Național AL.I. Cuza, municipiul Focșani” s-a aflat pe linia de finanțare „APEL 2”(fonduri 
constituite din redistribuiri sume economisite la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 
Administrației Publice). Contractul de finanțare a fost semnat în data de 30 dec. 2014, însă a 
fost reziliat în luna dec. 2015, motivul fiind constituit de amânări, dar și cerințe fără justificare 
din partea constructorulului. 
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Proiecte aflate în etapa de implementare 

 

În mod excepțional, din motive bine justificate, s-au prelungit Contractele de finanțare pentru 3 
proiecte până la 30 iunie 2016: 
 
1. “Reabilitare și modernizare spații publice urbane în zona de acțiune Sud-Est a 

municipiului Focșani” 
2. “Reabilitare și extindere spații verzi în zona de acțiune Sud-Est a municipiului Focșani” 
3. ”Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala nr 3” 
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OBIECTIVE 2016: 
 

 Continuarea implementării celor trei proiecte pentru care au fost prelungite contractele de 
finanţare, până la 30 iunie 2016. 

 Preocuparea pentru elaborarea documentației necesare implementării tuturor proiectelor 
pentru perioada 2014-2020: 

o Strategia integrată de dezvoltare urbană; 
o Strategia durabilă de mediu; 
o Planul de mobilitate. 

 Depunerea de noi proiecte pe liniile de finanțare ce se vor lansa în decursul anului 2016, 
atunci când se vor deschide liniile de finanțare pentru 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 energetică”; 

 „Parteneriat UAT IMM – politici de mediu”. 
 
 

 



 

 

105 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

 COMPARTIMENTUL AUDIT  
 

Cu un număr de 3 posturi, dintre care unul vacant, 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 2015, 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, OMFP nr. 252/2004 
pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, Normele metodologice 
proprii privind organizarea și exercitarea activităţii de audit public intern la Consiliul local al 
municipiului Focșani. 

În anul 2015, echipa de audit a efectuat un număr de 13 misiuni de audit, misiuni stabilite 
prin planul anual de audit public intern. 

Cele 13  misiuni de audit s-au efectuat după cum urmează: 

 9 misiuni de audit la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat: Şcoala gimnazială 
„Anghel Saligny” (Şc. nr. 5), Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau”, Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”, Colegiul Naţional ”Unirea”, 
Colegiul Tehnic „V.D. Cotea”, Liceul vocaţional „Spiru Haret”, Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 1, Grădiniţa cu program prelungit nr. 23; 

 3 misiuni de audit la structuri din cadrul Primăriei municipiului Focşani: Serviciul buget, 
contabilitate; Serviciul comunicare; Serviciul administraţie publică locală, cadastru şi 
agricultură; 

 o misiune de audit la Poliţia locală a municipiului Focşani. 
Misiunile au fost cuprinse în planul de audit public intern în baza analizei riscurilor iar 

domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit intern au fost: misiuni de audit privind procesul 
bugetar și 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.  

 



 

 

106 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este o structură specializată cu o dotare 
specifică, 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 coordonare de specialitate în activităţile 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 acţiuni de ajutor şi 
salvare a oamenilor şi a 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 intervenție, ca 
urmare a situaţiilor de urgenţă create; de asemenea, desfăşoară acţiuni pentru aplicarea 
hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, constituit la nivelul municipiului 
Focşani, privind limitarea urmărilor dezastrelor, asigurarea logistică a populației din zonele 
afectate, sprijinirea forțelor de intervenție profesioniste pe timpul intervenției acestora. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Focşani are următoarele 
atribuţii principale: 
- desfăşoară activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoașterea şi respectarea 

regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă; 
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- execută acţiuni de interventie pentru salvare şi deblocare, evacuare sau alte măsuri de 
protecție a persoanelor şi a bunurilor, dispuse prin hotărârile Comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă; 

- desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor 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 președintele Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, pentru asigurarea condiţiilor minime de supraviețuire a populației; 

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

 

 
 

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

a) riscuri naturale 
1. cutremure;  
2. inundații; 
3. fenomene meteo periculoase. 

b) riscuri tehnologice 
1. accidente chimice; 
2. incendii în masă; 
3. accidente grave pe căi de transport; 
4. eşecul utilităţilor publice.   

c) riscuri biologice 
1. epidemii; 
2. epizootii. 
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În anul 2015, activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în 
condiţii bune, menţinându-se la un nivel corespunzător cerinţelor actuale, cu respectarea 
Ordinului Prefectului judetului Vrancea privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2015”. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la toate exerciţiile ce au avut 
loc în instituţiile de pe raza municipiului, precum şi în localități din judeţ.  

Reprezentanții Serviciului au 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. 

Formaţiile de intervenţie ale Direcţiei de Dezvoltare 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. 

În anul 2015 a avut loc un exercițiu de alarmare publică, pentru limitarea și 
înlăturarea urmărilor produse de un cutremur, care s-a desfășurat în Piața Moldovei. 

Sistemul de alarmare a populaţiei este verificat şi întretinut în mod corespunzător, 
având în prezent montate patru sirene electronice; pe viitor se impune montarea unui număr 
mai mare de astfel de sirene. 
 Au fost inventariate adăposturile, constatându-se o degradare a acestora ca urmare a 
umidității. Hidranţii de incendiu de pe raza municipiului sunt întreţinuţi corespunzător, sunt 
ridicaţi la nivelul solului, cei uzaţi sunt înlocuiţi și, unde este necesar, sunt montaţi hidranţi noi. 
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 În urma avertizărilor meteo, au fost luate anumite măsuri, printre care verificarea 
cursului canalului Sturza pentru a nu fi obturat, precum şi a gurilor de canalizare şi a şanturilor 
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, au fost executate semestrial 
controale asupra modului de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, venind în 
sprijinul acestora la întocmirea diverselor planuri, precum şi prin îndrumare 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 dispoziţiei Primarului. 
 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la buna organizare a Zilelor 
Municipiului Focşani şi a Festivalului Internaţional Bachus 2015,  precum şi la buna desfăşurare a 
focului de artificii cu ocazia Anului Nou. 

Punctul de comandă unde se desfăşoara activitatea este în bună stare de funcţionare, 
existând preocupare pentru dotarea în continuare cu cele necesare, precum şi pentru 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: 

1. producerea materialului dendrofloricol şi floricol; 

2. ntreţinerea şi modernizarea parcurilor şi spaţiilor verzi; 

3. întreţinerea spaţiilor verzi la unităţile subordonate Consiliului Local al municipiului 

Focşani; 

 
 

4. măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; 

5. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ; 

6. dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea; 

7. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de 

ecarisaj; 

8. administrarea cimitirelor; 

9. exploatarea parcului propriu de mijloace de transport; 

10. construcţii, întreţinere şi reparaţii curente fond locativ, obiecte şi dotări din inventarul 

urban; 
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11. construcţii, întreţinere şi reparaţii curente pentru instituţiile subordonate Consiliului 

Local al municipiului Focşani; 

12. reparaţii străzi şi marcaje rutiere; 

13. administrarea parcărilor din Municipiul Focşani; 

14. întreţinere şi reparaţii iluminat public, semaforizare şi circulaţie rutieră; 

15. activităţi privind animalele fără stăpân şi protecţia mediului; 

16. activităţi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor care sunt oprite sau 

staţionate neregulamentar, chiar dacă nu blochează circulaţia rutieră; 

17. asigurarea pazei la obiectivele unităţii; 

18. alte activităţi la solicitarea Primarului municipiului Focşani. 
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Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, conform Statului de funcţii aprobat prin 

hotărâre a 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 publice 

c. Compartiment investiţii publice 

d. Compartiment administrativ–aprovizionare–desfacere 

2. Birou personal–juridic–securitate şi sănătate în muncă şi PSI 

3. Birou control edilitar 

4. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân 

5. 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 

6. Birou întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban 

7. Serviciul mecanizare–ridicări auto: 

a. Compartiment mecanizare  

b. Compartiment ridicări–auto. 
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8. Serviciul pază–obiective–supraveghere video 
a. Compartiment pază obiective 

b. Compartiment supraveghere video 

9. Serviciul iluminat public 

 

 
 

10. Serviciul reparaţii străzi, semaforizare, marcaje şi indicatoare rutiere, administrare 

parcări 

a. Birou semaforizare și indicatoare rutiere 

b. Birou reparații străzi și marcaje rutiere 

c. Birou administrare parcări 

11. Serviciul salubritate stradală-dezinsecție-dezinfecție-deratizare 

a. Compartiment salubritate stradală 

b. Compartiment dezinsecție-dezinfecție-deratizare 

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. 

196/2015 figurează un număr total de 321 posturi, din care are ocupat la finele anului 2015 un 

număr de 270 posturi. Din numărul de posturi ocupate, 15% reprezintă personalul TESA şi 

personalul de conducere şi 85% reprezintă personalul de execuţie.  



 

 

114 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

 
 

Resursele financiare ale Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani sunt asigurate 

prin finanţare integrală de la bugetul local. Astfel, bugetul instituţiei pentru anul 2015 a fost 

aprobat prin HCL nr. 36/2015 pentru suma de 18.877,50 mii lei, din care: 

- bunuri și servicii     10.631,50 mii lei 

- investiţii       3.945,00 mii lei 

- cheltuieli personal      4.301,00 mii lei 

În anul 2015 au fost angajate cheltuieli în sumă de 16.922,34 mii lei, din care: 

- cheltuieli personal      4.224,93 mii lei 

- materiale şi prestări servicii    9.712,40 mii lei 

- investiţii      2.985,01 mii lei 
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În anul 2015 au fost efectuate plăţi în valoare de 16.733,30 mii lei, din care: 

- cheltuieli personal      4.224,93 mii lei 

- cheltuieli materiale şi prestări servicii  9.523,36 mii lei 

- investiţii      2.985,01 mii lei 

 

La data de 31 decembrie 2015 se înregistrează obligaţii în plată faţă de furnizori pentru 

cheltuieli materiale şi prestări servicii în sumă de 64,66 mii lei și furnizori de active fixe în sumă 

de 94,60 mii lei. La sfârşitul anului 2015, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice nu înregistrează 

plăţi restante. 

Contul de execuţie a cheltuielilor de capital pe anul 2015, respectiv “Active fixe 

corporale în curs de execuţie“ se prezintă astfel: 

 Amenajare cimitir sudic–Vâlcele, etapa II         1.369,77 mii lei 

 Extindere Cimitir Nordic                         221,46 mii lei 

 Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Nordic  198,73 mii lei 

 Alimentare cu apă şi canalizare Cimitir Sudic  164,00 mii lei 

 Semnal intrare în municipiul Focşani     10,00 mii lei 

 Reabilitare alimentare cu apă – parcuri                     180,75 mii lei 

 Amenajare locuri joacă pentru copii                          364,95 mii lei 

 Refacere instalații electrice de iluminat parcul 

   Schuman și Piața Teatru                                               283,00 mii lei 

 Sistem de supraveghere video                                       400,38 mii lei 

 Extindere Cimitir Nordic etapa a-II-a                            198,72 mii lei 

 Reparații fântâna lui Cuza                                               5,00 mii lei 

 Puncte de alimentare cu energie electrică în perimetrul    

Istoric Piața Unirii Municipiul Focșani                            298,08 mii lei 

 Construire vestiare și grupuri sanitare în locațiile 

Cimitir Nordic, atelier mecanic parc auto,  

Seră Mândrești              159,39 mii lei 

 Reabilitare instalație termică sediu DDSP                       45,26 mii lei 

 Înmulțitor in vitro                                                         20,00 mii lei 

 Amenajare atelier confecții metalice                            10,00 mii lei 

 Alimentare cu energie electrică atelier confecții metalice 

(DTC faza PT)                                                                 5,00 mii lei 

 Reabilitare iluminat zonă pazaj Vâlcele (DTC faza PT)     4,00 mii lei 

 Reabilitare iluminat intersecție intrare în Municipiul 

Focșani dinspre Mărășești (DTC faza PT)                         5,00 mii lei 

                                                                 TOTAL = 3.943,49 mii lei 
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Compartiment achiziţii publice-programe-investiţii  

 

Achiziţii publice 
 

În anul 2015, 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 2015, au fost în pregătire toate procedurile ce trebuie 
finalizate în baza Planului anual de achiziţii publice, întocmite iniţial la finele anului 2014. 
Acesta cuprinde un număr de 10 proceduri, 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 30.000 euro + TVA, au rămas un număr de 5 proceduri. 

Toate aceste proceduri au fost finalizate prin încheierea unui Contract de achiziţie 
publică, înregistrându-se o contestaţie, câștigată de instituție. 

Pe tot parcursul anului 2015, 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 2015, împreună cu celelalte compartimente, a fost întocmit Planul 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016, pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la 
nivelul instituţiei. 

 
Investiţii 

În baza bugetului alocat pe anul 2015, s-au realizat următoarele investiţii: 

a. Obiective de investiţii finalizate: 

 Extindere Sere Mândreşti - recepționat  

 Extindere Cimitir Nordic – recepționat 

 Amenajare locuri de joacă pentru copii – recepționat 

 Reabilitare instalație termică sediu DDSP – recepționat 

 Construire vestiar și grupuri sanitare – pregătit de recepție  

 Punct de alimentare cu energie electrică – recepționat 
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b. Obiective de investiții aflate în continuare: 

 Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele etapa a II-a 

 Reabilitare alimentare cu apă parcuri 

 Sistem de supraveghere video 

c. Obiective de investiții noi (cu începere în trim I și II 2016): 

 Reabilitare parcări zona Eroilor și Vrâncioaia 

 Sistematizare și împrejmuire teren de sport Mândrești 

 Adăpost pentru câini fără stăpân 

 Sistematizare, împrejmuire și iluminat Cimitir Nordic 

 Alimentare cu energie electrică confecții metalice 

 Reabilitare iluminat zona Pasaj Vâlcele 

 Reabilitare iluminat intersecție intrare în municipiul Focșani dinspre Mărășești 

 Reparație Fântâna lui Cuza 

d. Alte cheltuieli de investiții: 

- Dotări = 1.968,0 mii lei 
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Birou personal–juridic–securitate, sănătate în muncă şi PSI  

 

Biroul personal, juridic, securitate, 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 rezultă 

în urma licitaţiilor; 

 asigurarea aplicării Hotărârilor Consiliului Local privind organigrama, statul de funcţii şi 

numărul de personal al instituţiei; 

 întocmirea deciziilor conducerii; 

 urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea programului de evidenţă 

a prezenţei, a concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a 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 2015, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice avea un număr de 270 

posturi ocupate, din numărul total de 321 posturi aprobate prin hotărâre de Consiliu local; 

diferenţa de 51 de posturi sunt vacante și nu pot fi ocupate datorită prevederilor legale în 

vigoare. Drept urmare, la data de 31.12.2015 exista un deficit de personal de 10,7%. 

Astfel, în anul 2015: 

 s-a întocmit un număr total de 951 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-a rezolvat un număr de 2.700 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, a participat un 
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număr de 72 candidaţi şi au fost admise şi ocupate 22 posturi pe perioadă 

nedeterminată; 

 a fost efectuat un număr de 202 de controale medicale la cabinetul de medicină a 

muncii, periodice şi la angajare, în conformitate cu fişa de expunere la riscuri 

profesionale pentru fiecare meserie/funcţie în parte; 

 în anul 2015 au fost încetate 19 contracte individuale de muncă, dintre care: 9 posturi 

ca urmare a pensionarii, 2 posturi ca urmare a decesului, 3 posturi prin acordul părţilor 

și 5 posturi ca urmare a revenirii titularului din concediu pentru creștere și îngrijire 

copil. 

 pe parcursul anului 2015, la nivelul instituţiei nu s-au înregistrat accidente de muncă. 

În anul 2015 au fost înregistrate la Biroul juridic 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 2015 au fost înregistrate în cadrul biroului 

150 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 2015, au fost înregistrate astfel: 

- la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân: 289 sesizări, din care 60 petiții scrise și 229 

de sesizări telefonice referitoare la câini fără stăpân aflați pe domeniul public. Având în 

vedere numărul foarte redus de prinzători, respectiv 2 salariați care au lucrat pe echipajul 

mobil pentru strângerea câinilor maidanezi pe raza municipiului Focșani, proporția în care au 

fost rezolvate aceste reclamații a fost de aproximativ 45-50%; 

- la Serviciul spaţii verzi: 226 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. 
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- la Biroul întreținere fond locativ și reparații inventar urban a fost primit un număr 22 de 

petiții privind reparații bănci, din care un număr de 15 au fost rezolvate. 

- la Biroul reparații străzi și marcaje rutiere a fost primit un număr 119 cereri și petiții, din 

care 89 din partea persoanelor fizice vizând probleme legate de reparații la trotuare și străzi, 

precum și avize pentru căi de acces la proprietari; și 30 din partea persoanelor juridice, 

vizând avize pentru amplasări temporale de puncte de lucru și realizarea căilor de acces la 

sediile de societăți. 

 

 
 

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 2015 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 

economici, asociaţiilor de proprietari, ale altor persoane juridice precum şi ale 

cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani; 
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 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 Hotărârii de Consiliu 

local nr. 63/2002.  

 

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân 

 

În anul 2015, 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 Legea 258/2013. 

Situaţia câinilor capturaţi în anul 2015 a fost următoarea: 

 - căini capturaţi                                = 1.346 capete 

 - câini revendicaţi/adoptaţi de cetăţeni                  =     165 capete 

 - câini eutanasiaţi conf. Legii 227/2002 şi HG 995/2004  
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și Legea 258/2013           =        4 capete 

- câini adoptați de Asociația ”Prietenii Animalelor”                =      49 capete 

 - câini morţi                      =     986 capete 

 - câini rămaşi la adăpost la 31.12.2014                                   =     272 capete 

 Toate animalele din adăpost care au fost adoptate sau revendicate, conform legii au fost 

sterilizate, microcipate, deparazitate şi vaccinate. 

 

 
 

  În anul 2015 au fost înregistrate 299 sesizări. 

 Pentru obţinerea unor indicatori de performanţă mai ridicaţi, pentru anul 2016, ne 

propunem intensificarea activităţii de ridicare a câinilor comunitari de pe raza municipiului 

Focşani. 

 

Serviciul spaţii verzi  

 
Serviciul Spaţii verzi este structura de specialitate care desfășoară activități de 

amenajare și întreținere spații verzi, de producere a materialului floricol, arbuști și într-un 
număr mai mic specii arboricole, precum și de administrare și întreținere a cimitirelor 
municipale. 

  În cursul anului 2015 s-au realizat lucrări de întreţinere a vegetaţiei atât în perioada 
repausului vegetativ cât și în perioada de vegetație.     
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LLuuccrrăărriillee  ssppeecciiffiiccee  ppeerriiooaaddeeii  ddee  rreeppaauuss  vveeggeettaattiivv  sunt lucrări care se efectuează în 
sezonul rece la vegetația lemnoasă, lucrări de igienizare a spațiilor verzi sau lucrări de 
deszăpezire, în funcţie de condiţiile meteorologice: 

- întreținerea vegetației arboricole și a plantelor perene; 
- tăieri de corecţie în coronamentul arborilor şi arbuştilor, atât în aliniamentele stradale 

cât şi la cvartalele de locuinţe, parcuri şi scuaruri; 
 

 

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

Aceste lucrări s-au realizat în perioadele în care nu a fost necesară intervenția la lucrările de 
deszăpezire a căilor de acces, îndepărtarea stratului de gheață din diferite locații: intersecții, 
benzi stradale, trotuare, alei din parcuri și scuaruri. S-a intervenit  acolo unde a fost cazul la 
îndepărtarea zăpezii de pe conifere, garduri vii de buxus ce au fost afectate în această perioadă.  

- lucrări necalificate la secțiile de Iluminat public, precum și la alte activități din cadrul 
Direcției de Dezvoltare Servicii  Publice: 24 Ianuarie - Piața Unirii; Festivalul Viei și 
Vinului - toamna 2015,  Orășelul Copiilor – Grădina Publică. 

Începând din a doua jumătate a lunii martie, au fost efectuate o serie de lucrări de 
igienizare a spațiilor din cvartalele de locuințe, benzi stradale, parcuri și scuaruri, mobilizarea 
solului în vederea aerisirii și a îndepărtării crustei formate datorită stratului de material 
antiderapant. Lucrările de întreținere din perioada de vegetație, conform tehnologiei culturilor, 
se realizează până toamna târziu, când plantele intră din nou în perioada de repaus vegetativ.  
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LLuuccrrăărriillee  ddee  pprriimmăăvvaarrăă  --ttooaammnnăă  aauu  îînncceeppuutt  ccuu:: 
 reamenajarea spațiilor ce au fost afectate de stratul antiderapant prin saparea și semanarea 

gazonului. 
 săparea gropilor în vederea plantării materialului dendrologic, lucrare ce a fost realizată prin 

plantarea unor conifere-brad douglas și molid predominat pe Bv.Brăilei și continuat pe 
Bv.București, în iarna 2015 totalizând un număr de 85 buc. Arbori specia tei în număr de 200 
buc. au fost plantați în completarea aliniamentelor stradale din zona Piața Moldovei, zona 
Autogară veche; de asemenea, au fost plantați 1700 trandafiri soiuri diferite, în mai multe 
locații: parcuri, aliniamente, peluze, pentru o cromatică mai amplă de plante perene. 

- plantarea materialului floricol – 220 038 plante care, conform tehnologiilor de cultură, au 
fost duse în teren în 2 etape:  

• speciile floricole anuale, ce au perioada de înflorire mai-octombrie: petunia, salvia, 
tagetes, catharanthus, cineraria, dahlia - în număr de 131 223 plante; 

• specii floricole bianuale cu înflorire toamna-primăvara, rezistente la temperaturile 
scăzute de iarnă: pansele, năsturași, myosothis în numar de 88 815 plante, cu o producție și 
pentru primavara anului 2016 de aproximativ 15 000 plante;  

• 20 000 bulboase cu înflorire în primăvara acestui an. 
Trebuie făcută precizarea că materialul floricol, cu excepția plantelor ce se înmulțesc prin 

bulbi, au fost produse în serele proprii, achiziționând doar materialul de înmulțire.  
În pepinieră a fost produs material săditor și plantat în câmpul I de cultură, realizându-se și 

întreținerea celui existent.  
Asociațiile de proprietari care au solicitat material dendrologic au fost sprijinite în baza 

HCL 70/2007 în vederea plantării zonelor aparținând asociațiilor și întreținerea acestuia. S-a 
livrat un număr de 415 plante de gard viu din specii diferite, 18 arbuști și 27 arbori produși în 
pepiniera proprie. 
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LLuuccrrăărriillee  ddee  îînnttrreețțiinneerree au fost efectuate conform tehnologiei de cultură, în funcție de 
speciile existente, tipul de sol, condițiile climatice ale anului:  
1. Degajarea terenului de frunze, crengi, gunoaie, lucrare ce se realizează în cvartalele de 

locuințe ale blocurilor, benzi stradale, piațete, parcuri și scuaruri. 
2. Toaletarea arborilor – la un număr de 178 de arbori de talie mare și tăierea unui număr de 42 

arbori ce prezentau scorburi cu putregai și puteau fi un pericol pentru cetățeni și bunurile 
acestora. 

3. Mobilizarea solului în vederea distrugerii crustei formate în urma udărilor repetate și 
combaterea buruienilor atât în peluzele de flori cât și în cele de trandafiri. Aceste lucrări se 
realizează în fiecare lună pe o suprafață de 25 000 mp, suprafața ocupată cu flori și rosa.  

4. Capsarea și toaletarea trandafirilor, a plantelor perene, a speciilor floricole anuale, în 
vederea stimulări înfloritului.  

 

 
 
5. Tunderea gardurilor vii manual și mecanizat, lucrare ce se realizează lunar, în funcție de 

creșterile vegetative. 
6. Tunderea arbuștilor izolați din parcuri și scuaruri. 
7. Tăierea lăstarilor lacomi la arborii din aliniamente, la arbuști și speciile de rosa. 
8. Combaterea bolilor și dăunătorilor din peluzele de flori, gardurilor vii, arbori și arbuști. 
9. Cosirea gazonului, lucrare ce se realizează în cvartalele de locuințe ale blocurilor, parcuri, 

benzi stradale, peluzele din școli și grădinițe de aproximativ 10-12 ori în perioada de 
vegetație. 

10. Erbicidarea suprafețelor pavate, a trotuarelor, aleilor din parcuri, scuaruri în vederea 
eliminării buruienilor. 
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11. Întreținerea parcurilor, prin lucrări caracteristice speciilor existente: toaletarea prin 
menținerea formei coronamentului la speciile de arbuști, întreținerea florilor, a plantelor 
perene prin prașile și udări repetate, salubrizarea căilor de acces. 

12. Udarea suprafețelor plantate cu flori și gazon, arbori și arbuști, zilnic începând din lunile 
martie-aprilie și până toamna târziu. 

13. Refacerea sau montarea sistemelor de protejare a materialului dendrologic plantat. 
14. Încărcatul materialului ce rezultă din cosirea gazonului, greblat, tăierea gardului viu, plivitul 

buruienilor, prășitul și transportul acestora cu utilajele aflate în dotare la rampa Golești. 
Cantitatea de gunoi rezultat din activitățile de întreținere pe anul 2015 a fost de 1610 mc, cu 
mențiunea că parte din materialul lemnificat a fost depozitat la seră în vederea tocării. 

 

 

În cadrul aaccttiivviittăățțiiii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aa  cciimmiittiirreelloorr, în cursul anului 2015 s-au desfășurat 
lucrările clasice de întreținere, constând în: 
- toaletarea copacilor de crengile uscate și, acolo unde a fost cazul, tăierea lor în totalitate, 

defrișarea arbuștilor crescuți excesiv. 
- salubrizarea aleilor, toaletarea rigolelor și bordurilor, cosirea mecanică și manuală, 

transportul gunoiului rezultat și încărcarea lui în containiere. 

Serviciul administrare cimitire a executat prestări servicii către populație, după cum 
urmează: 

 înhumări defuncți - 396 persoane 

 săpături gropi – 334 buc 

 dehumări oseminte – 154 buc 
În anul 2015 a fost concesionat un număr total de 384 locuri de veci, în suprafață de 

1.958,4 mp, repartizați astfel: 
- 128 locuri pe 49 ani, în suprafața de 652,8 mp, găsite fără acte; 
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- 246 locuri noi pe 49 ani, în suprafața de 1.224 mp; 
- 10 locuri pe 7 ani în suprafață de 51 mp, din care 6 gratuite; 
- 12 locuri pe 49 ani – Legea 189/2000, în suprafață de 61,2 mp. 

Taxele pentru terenul concesionat au fost de 103.780 lei iar taxele pentru cimitir au fost 
de 245.183 lei.  

Pe tot parcursul anului 2015, la solicitarea locuitorilor municipiului Focșani, au fost 
rezolvate un număr de 221 petiții. În fiecare lună au fost întocmite rapoarte de producție, 
situații în care sunt justificate orele de muncă a personalului muncitor din subordine, precum și 
a materialelor consumate. 

Ca obiective realizate în anul 2015, executarea grupului sanitar pentru personalul muncitor 
de la seră. În cadrul cimitirelor, au fost continuate lucrările de amenajare a cimitirului Sudic și 
începerea lucrărilor de sistematizare a cimitirului Nordic. 

Pentru anul 2016 este avută în vedere finalizarea lucrărilor începute în anul 2015 și 
demararea lucrărilor la împrejmuirile din partea de N-E a cimitirului Nordic. De asemenea, se 
dorește asfaltarea în totalitate a aleilor din cele două cimitire și refacerea în totalitate a rețelei 
de iluminat din cimitirul Nordic. 

În vederea modernizarii parcurilor, se dorește refacerea instalației de udare a fântânilor în 
parcul Bălcescu și parcul Teatru, a mobilierului urban și asfaltarea aleilor. Datorita lipsei unei 
surse de apă, sunt dificultăți în dezvoltarea vegetației din zona intersecțiilor stradale, a benzilor 
stradale, motiv pentru care se intenționează realizarea unui sistem de irigare a acestor zone. 
 

 
 

Biroul întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban 

 

BBiirroouull  îînnttrreeţţiinneerree  ffoonndd  llooccaattiivv  șșii  rreeppaarraațțiiii  iinnvveennttaarr  uurrbbaann  este structura de specialitate prin 

care se realizează amplasarea şi întreţinerea mobilierului stradal în municipiul Focşani. 

În cursul anului 2015 s-au efectuat următoarele activităţi: 

1. Confecții metalice 

1.1. Confecționat și montat suporți pentru ghivece flori Seră  

Mândrești   2,45 mii lei 

1.2. Confecționat popi metalici 0,21 mii lei 
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1.3. Confecționat rampă urcare sediu DDSP    0,63 mii lei 

1.4. Confecționat și montat capace pentru stâlpi iluminat 0,96 mii lei 

1.5. Confecționat panouri pentru Seră Măndrești   0,71 mii lei 

TOTAL        4,96 mii lei 

2. Montat mobilier urban 

2.1. Montat 65 buc coșuri pe bulevarde, străzi, parcuri și intersecții 

TOTAL           28,99 mii lei 

2.2. Montat 96 buc. bănci în Pța. Unirii, b-dul Unirii, b-dul Brăilei 

TOTAL        73,20 mii lei 

2.3. Montat piloni 36 buc. 

TOTAL        3,60 mii lei 

3. Reparații  

3.1. Reparații mobilier urban 

3.1.1. Reparații bănci      3.211 lei 

3.1.2. Reparații coșuri pentru gunoi        595 lei 

3.1.3. Reparații piloni         914 lei 

TOTAL               4,72 mii lei 

3.2. Reparații locuri de joacă pentru copii în Parc Shumann,  

Parc N. Bălcescu, Str. Bârsei, ANL Sud, Mausoleu Sud,  

Str. Revoluției, Grădina Publică          1,88 mii lei 

3.3. Reparații diverse 

- Stații autobuz         445 lei 

- Containere pentru gunoi       812 lei 

- Utilaje pentru deszăpezire       428 lei 

- Gard incintă Atelier Mecanizare             2.535 lei  

- Birouri sediu DDSP Focșani       430 lei  

- Utilaje auto                1.935 lei 

- Cuști pentru adăpost câini       766 lei 

TOTAL                       7,35mii lei 

3.4. Reparații fântâni arteziene 

- Grădina Publică 

- Piața Unirii 

- Parc R. Shumann 

- Piața Gării CFR 

 TOTAL                      0,84 mii lei 

4. Vopsitorii, zugrăveli 

- revopsit module și piloni        253 lei 
- revopsit bănci și coșuri        547 lei 
- revopsit stâlpi Mausoleu               1.428 lei 
- revopsit balustradă         284 lei 

TOTAL                        2,51mii lei 
TOTAL GENERAL             128,05 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 35 utilaje, după cum urmează:      

 Autocisterne    2 buc 

 tractoare rutiere    3 buc 

 remorci basculabile   3 buc 

 autoturism Dacia    1 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    3 buc 

 autoutilitară Iveco  basculantă  1 buc 

 autoutilitară Iveco transport 

containere gunoi    1 buc 
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 remorcă Eduard    1 buc 

 miniexcavator    1 buc 

 miniîncărcător frontal   1 buc    

 autobasculantă cu lamă, 

împrăştietor şi cazan apă   2 buc 

Starea tehnică şi aspectul exterior la unele utilaje nu este corespunzătoare, nu mai 

corespund siguranţei rutiere şi în acest sens s-au făcut propuneri pentru achiziţionare de noi 

utilaje. Astfel, în anul 2015, a fost achiziţionat un număr de 5 utilaje, după cum urmează: 

- autobasculantă Ford 3.5 To      - 1 buc 

- autoutilitară Ford pentru transportat  

câini fără stăpân                                                             - 1 buc 

- autospecială Ford cu braț telescopic PRB             - 1 buc 

- buldoexcavator cu perie și freză zăpadă     - 1 buc 

- freza zăpadă pentru Buldo Caterpillar                   - 1 buc 

 

 
 

În anul 2015 au fost propuse la casare 3 utilaje, care nu au mai corespuns din punct de 

vedere al siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, după cum urmează: 

- autocisterne   -  2 buc 

- autoturism Dacia   -  1 buc   
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  Utilajele sunt deservite de 27 conducători auto profesionişti, 1 mecanic auto şi 1 

electrician auto. 

Reparaţiile auto şi reviziile tehnice s-au făcut în proporţie de 20% 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, diverse 

reparații, 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.  

Activitatea parcului auto constă şi în colaborarea cu celelalte ateliere şi servicii, în special 

cu: 

- Serviciul spaţii verzi – transport resturi vegetale, flori pentru plantat, lemne, pământ și 

udat spații verzi, ridicări containere gunoi din cimitire și efectuarea deszăpezirii și 

combaterea poleiului pe raza Mun Focșani; 

- Biroul întreţinere iluminat public, semaforizare şi circulaţie rutieră – întreținere 

semafoare, întreținere iluminat stradal, amenajare Orășelul Copiilor, pregătirea orașului 

pentru sărbătorile de iarnă; 

- Biroul reparații străzi și marcaje rutiere – efectuarea de marcaje longitudinale, 

transversale și amenajări locuri de parcare; 

- Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân – transport câini fără stăpân; 

- Birou întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban – transport materiale și mobilier 

urban. 

Pentru deszăpezire s-a acționat cu utilajele din dotare pentru degajarea străzilor de 

zăpadă și combaterea gheții și a poleiului. 

În baza HCL 96/29.03.2011 s-a înființat CCoommppaarrttiimmeennttuull  rriiddiiccăărrii  aauuttoo, care are ca activitate 

ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. În anul 2015 au fost ridicate 168 autovehicule, cu o 

valoare totală de 50,40 mii lei. 

Pe parcursul anului 2015, la atelierul mecanizare nu au fost înregistrate evenimente 

deosebite privind accidentele de muncă sau accidente rutiere. 

  

Serviciul iluminat public 

Biroul semaforizare şi indicatoare rutiere   

 

Activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015 a constat în: 

- efectuarea zilnică a lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor de iluminat public 

stradal; 

- extinderea de rețele electrice la 4 stâlpi, branșament și corpuri de iluminat pe str. 

Echității în Sud la blocurile M. 

- asigurarea bunei funcționalități a iluminatului din Grădina Publică și parcuri; 
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- efectuarea zilnică a lucrărilor de reparații și întreținere a semafoarelor, respectiv 

înlocuirea semafoarelor deteriorate, a becurilor arse, vopsirea stâlpilor de susținere a 

semafoarelor precum și vopsirea  bordurilor din toate sensurile giratorii; 

- verificarea și înlocuirea indicatoarelor deteriorate; 

- montarea de limitatoare de viteză la trecerile de pietoni de pe bulevardele principale; 

- montat indicatoare cu denumire de localități la intrările și ieșirile din Focșani; 

- repararea ghirlandelor începând cu luna octombrie și montarea lor până în luna 

decembrie. 

 
 

 

Biroul reparaţii străzi şi marcaje rutiere  

 

În baza bugetului alocat pe anul 2015, a contractelor încheiate cu diverse societăți 

comerciale şi a situaţiilor neprevăzute, s-au efectuat lucrări de reparaţii străzi pe tot parcursul 

anului, acestea însumând o valoare totală de 2.449,22 mii lei.  

- Reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice (plombe) cu decapare manuală şi mecanică cu diverse 

grosimi (4, 5, 6)    

- Covoare asfaltice pe străzi şi în parcări cu diverse grosimi (3, 4) 

- Execuţie marcaje rutiere longitudinale şi transversale 

- Reparaţii pavaje şi înlocuiri borduri pe străzi şi bulevarde 

- Întreţinere carosabil străzi din balast şi mixtură frezată  
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Biroul administrare parcări  

 

Conform HCL 95/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi 

exploatarea locurilor de parcare pe raza municipiului Focșani şi HCL 151/2010, Biroul 

administrare parcări a desfăşurat pe parcursul anului 2015 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 7.489 locuri de 

parcare, din care: 

 - parcări de reşedintă  5.684  

 - parcări interes public         70 

 - parcări fără plată           1.296 

 - parcări cu plată               439 

În anul 2015 au fost marcate şi delimitate locuri de parcare pe străzile: Bd Independenței, 

str. Ulmului, str. Bradului, Bdul. Unirii nr. 38, 44, 65, 67, 69, str. Ștefan cel Mare nr. 3, 5, 7. 
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În anul 2015 s-a eliberat un număr de 574 contracte de închiriere. Au fost încasări în sumă 

de 150,38 mii lei, din care:  

- taxă piaţă     =    132,41 mii lei  

- taxe abonamente parcări   =      17,43 mii lei 

- încasări parcometre   =        0,54 mii lei 

Procedurile de identificare, refacere, trasare şi atribuire a locurilor de parcare vor 

continua şi în anul 2016. 

 

Serviciul pază obiective - supraveghere video 

 

 SSeerrvviicciiuull  PPaazzăă  OObbiieeccttiivvee  a luat fiinţă la data de 15 feb. 2012, prin transferul Serviciului 

de Pază Obiective, Bunuri şi Valori din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani. Astfel, un 

număr de 11 agenţi de pază şi şeful serviciului de pază şi-au început activitatea în cadrul 

Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, preluând totodată şi un număr de 6 agenţi de 

pază existenţi în cadrul instituţiei.  

 Evaluând obiectivele care necesitau pază umană şi transferarea Pieţei Unirii şi Grădinii 

Publice în administrarea Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, a rezultat contractarea 

de servicii de pază de la o societate comercială specializată, pentru a putea acoperi toate 

obiectivele vulnerabile, conform Legii 333 din 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, firma specializată a asigurat paza la obiectivele Cimitir Nordic, Cimitir Sudic, Piaţa Unirii 

şi Grădina Publică, iar serviciul de pază proprie a asigurat paza la obiectivele Staţionar câini 

comunitari, Stadion Tineret, Secţia Mecanizare şi Ridicări Auto. 

 Pentru o mai bună securitate a bunurilor şi valorilor din obiective, paza umană a fost 

suplimentată cu soluţii tehnice, adică instalarea unor sisteme de camere video cu circuit închis. 

Astfel, au fost instalate camere video în Piaţa Unirii şi Grădina Publică, precum şi la Sere 

Mândreşti. 

 La obiectivul Sere Mândreşti, 6 luni din an funcţionează centrala termică și, datorită 

acestui fapt, există în permanenţă un salariat avizat corespunzător pentru a asigura buna 

funcţionare a acesteia. Monitorizând în permanenţă acest obiectiv, au putut fi economisiți 

aproximativ 65 mii lei, servicii de pază care ar fi trebuit să fie contractate. 

 La obiectiv Piaţa Unirii şi Grădina Publică, datorită instalării sistemului CCTV, au fost 

evitate distrugerile de mobilier stradal (sume pot fi găsite la Compartimentul de reparaţii 

mobilier stradal, luate prin comparaţie cu orice alt parc din municipiul Focşani) şi s-a putut 

asigura ordinea şi liniştea publică, acţionând exact în zonele în care aceasta a fost tulburată. 

Agenţii de pază au colaborat cu Poliţia Locală a municipiului Focşani, Poliţia municipiului Focşani 

şi Jandarmeria Focşani, mai ales în perioada desfăşurării unor evenimente social-culturale (Zilele 

Municipiului Focşani, Revelion, Festivalul Bachus etc). 

 

După ce a fost amenajat Parcul Schuman, dându-se în folosinţă un nou loc de joacă și 

achiziţionându-se mobilier stradal nou, iluminat nou etc, au fost achiziţionate pentru acest parc 

servicii de pază, prevenind astfel distrugerea lor. Totodată, se dorește montarea de camere 

video pentru a putea supraveghea obiectivul şi asigura liniştea şi ordinea publică. 

A fost dat în folosinţă Centrul de Monitorizare Sud, asigurând supravegherea Cartierului 

Mândreşti, Cartier Sud şi Cartier Laminorul. Astfel, în colaborare cu Poliţia locală Focşani şi cu 
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Poliţia municipiului Focşani, este asigurată liniştea şi ordinea publică în cartierele mai sus 

menţionate, prevenind astfel orice abatere de la buna conduită a cetăţenilor. 

 

 
  

În perioada de iarnă a fost instituit Comandamentul de iarnă. Astfel, postul de pază din 

obiectivul Secţia mecanizare a devenit post permanent (24 ore din 24), agenţii de pază din acest 

post devenind Ofiţeri de Serviciu. Ei au asigurat comunicarea dintre cetăţenii municipiului 

Focşani şi echipa de deszăpezire, prin telefoanele de serviciu, astfel 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 2016 se va continua în acest regim de pază proprie, cât şi prin intermediul 

contractelor de pază private. Se are în vedre montarea de sisteme de supraveghere video la 

obiectivele Parc Schuman, Parc Bălcesu, Parc Teatru, intersecția Bulevardului Unirii cu Str. 

Unirea Pricipatelor, intersecția Bulevardului Unirii cu Str. 1 Decembrie 1918, Staţionar câini 

comunitari şi Secţia mecanizare şi suplimentarea numărului de camere video de la obiectivul 

Sere Mândreşti, în funcţie de noile achiziţii 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. După montarea camerelor video în 

parcuri, intenționăm monitorizarea lor și intervenția unor echipaje, servicii ce pot fi contractate 

de la firme specializate în acest domeniu. 
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Compartiment dezinsecție-dezinfecție-deratizare  

 

SSeerrvviicciiuull  ssaalluubbrriittaattee  ssttrraaddaallăă  ––  ddeezziinnsseeccțțiiee  ––  ddeezziinnffeeccțțiiee  --  ddeerraattiizzaarree 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, activități privind dezinsecția, dezinfecţia, deratizarea, precum şi colectarea 

cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj. 

Activitatea de salubritate stradală în municipiul Focșani pentru anul 2015, s-a desfășurat 

după cum urmează: 

 pe parcursul lunii ianuarie au fost măturate manual străzi, trotuare, alei și piețe, s-a acționat 

la îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant. 

 după jumătatea lunii februarie s-au curățat rigole și trotuare de zăpadă și material 

antiderapant depus pentru combaterea poleiului și au fost spălate bordurile și coșurile de 

gunoi murdare de noroi. 

 începând cu jumătatea lunii martie a fost demarată curățenia pentru sărbătorile pascale, 

prioritare fiind bulevardele principale, apoi cartierele cu străzile și aleile adiacente. 

 bulevardele principale, intersecțiile și rondul Gară au fost spălate pentru îndepărtarea 

materialului antiderapant. 

 de la jumătatea lunii aprilie s-a trecut la schimbul de noapte, având în grafic curățenia 

bulevardelor principale; celelalte echipe au acționat în cartiere, pe alei, conform graficului. 

 pe toată perioada anului, atât cât a permis vremea, s-a acționat cu măturătorile din dotare, 

stabilite după grafice pe săptămâni și zile. 

 au fost ridicate periodic grămezile aruncate haotic în municipiul Focșani și pe centura 

orașului. 

 pentru buna desfășurare a zilelor municipiului Focșani și a Festivalul Viei și Vinului s-a 

acționat conform graficelor în vigoare; în această perioadă, toate gunoaiele au fost strânse și 

colectate cu utilajele și mașinile din dotare. 

 de la jumătatea lunii noiembrie au fost puși saci cu material antiderapant pentru pietoni, în 

intersecții, pasaje și pasarele. 

 în perioada aprilie-octombrie s-a acționat cu forță specială de la Penitenciarul Mândrești, în 

toate cartierele municipiului, pe alei și în intersecții, șoseaua de centură. 

Serviciul Salubritate Stradală–dezisecție–dezinfecție–deratizare funcționează cu un număr 
de 76 salariați, cu care se realizează salubrizarea orașului. 

Compartimentul de dezinsectie-deratizare își desfășoară activitatea cu 5 agenți, ce 
relizează acțiuni de dezinsecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Focșani, dar și la 
asociații de proprietari, agenți economici și unități de învățământ. 

Situația acțiunilor se prezintă astfel: 
1. Dezinsecție 

- unități de învățământ, 58.335 m2, încasându-se suma de 32.084 lei 
- agenți economici, asociații de proprietari, încasându-se suma de 11.308,7 lei 
- domeniul public al municipiului Focșani, 1.030.469 m2 (0,55 lei/mp) 

2. Deratizare 
- asociații de proprietari – 500 lei 
- domeniul public al municipiului Focșani 80.000 m2 

Au fost folosite subsțante omologate la îndrumarea și sub avizul Direcției de Sănătate 
Publică.  
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Pentru anul 2016, departamentul își propune să acționeze preventiv atât la dezinsecție, cât 
și la deratizare, să anihileze toate focarele de infecție ce pot apărea, toate aceste lucrări 
realizate cu personal specializat și echipamentele moderne din dotare. 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR FOCŞANI  

 
În prezent Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P) 

Focşani are 26 de funcţii din care 22 încadrate, după cum urmează: 1 director executiv, 1 şef 
birou de stare civilă, 1 şef birou evidenţa persoanelor, 6 lucrători pe linie de evidenţa 
persoanelor, 7 pe linie de stare civilă, 1 lucrător compartiment juridic, 2 pe linie de resurse 
umane, 1 pe linie de financiar-contabilitate şi 2 pe linie de asigurare tehnico-materială şi 
administrativ. 

Sunt neocupate 3 posturi pe linie de stare civilă, 1 pe linie de evidenţa persoanelor. 
 

 
 

 
 EVIDENŢA PERSOANELOR 

 
 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 41/30.01.2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice,  



 

 

139 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

 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 nr. 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. 
 

 
 

În anul 2015, au fost repartizate numerele de înregistrare primite şi deschise noile 
registre pe anul în curs; a fost organizat concursul pentru ocuparea postului de şef birou de 
evidenţa persoanelor; au fost elaborate instrucţiunile privind măsurile de natură organizatorică 
şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de 
către SPCLEP Focşani; au fost semnate declaraţiile referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal de către lucrătorii SPCLEP Focşani; au fost afişate la avizierul serviciului toate 
informaţiile necesare persoanelor ce solicită acte de identitate şi acte de stare civilă; au fost 
asigurate formularele tipizate necesare activităţii de evidenţa persoanelor și stare civilă. 

În cursul aceluiași an, a fost înregistrat un număr de 255 audiențe şi 14 petiţii, toate 
solicitările fiind rezolvate cu promptitudine. Au fost desfășurate activități de avizare a 
referatelor privind rectificarea actelor de stare civilă, a documentațiilor privind transcrierea 
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certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, a modificărilor și completărilor actelor de 
stare civilă, înregistrărilor tardive ale nașterii, a schimbărilor de nume pe cale administrativă. 

Au fost desfăşurate activităţi de mediatizare privind documentele necesare eliberării 
actelor de identitate, în scopul reducerii numărului persoanelor ce nu au solicitat astfel de 
documente în termenul legal. 

 
 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENȚA PERSOANELOR 

 
În anul 2015 au fost luate în evidenţă: 

 la naştere: 1.473 persoane 

 la dobândirea cetăţeniei: 18 persoane 

 la schimbarea domiciliului din străinătate în România: 105  
De asemenea, a fost înregistrat un număr de 15.028 cereri de eliberare a actelor de 

identitate și vizelor de reședință, dintre care 211 prin procură specială.  

 Au fost eliberate 444 cărți de identitate provizorii, dintre care: 
o pentru lipsă dovadă domiciliu și lipsă locuință: 210 
o pentru lipsă certificate de stare civilă/hotărâre de divorț: 215  
o pentru CRDS cu reședința în România: 17 

 Au fost verificate în evidențe 1781 persoane, dintre care: pentru alte ministere – 1.619, 
pentru persoane fizice – 162, agenți economici – 12 și au fost verificate în alte evidenţe 
un număr de 130 persoane. 

 A fost actualizat Sistemul Național Informatic de Evidența Persoanelor (SNIEP) cu un 
număr de 712 de comunicări de căsătorie, 2.052 comunicări de decese și 244 comunicări 
de divorț. 

 În urma verificărilor în teren efectuate de către lucrătorii din cadrul IPJ Vrancea și Poliția 
Locală Focșani, a fost actualizat SNIEP cu 1.469 mențiuni operative. Au fost verificate și a 
fost actualizat SNIEP cu mențiunile operative privind interzicerea de a nu părăsi 
localitatea, interzicerea dreptului de a alege și de a fi ales. 

  Au fost desfășurate activități de corectare a unui număr de 9 CNP-uri atribuite eronat. 

  Au fost întocmite situațiile lunare a activităților de evidența persoanelor, a proceselor 
verbale lunare și trimestriale de inventariere a rebuturilor actelor de identitate.  

  Au fost verificate și completate un număr de 46 formulare E401 privind componența 
familiei în vederea acordării prestațiilor sociale. 

 Au fost distruse lunar, pe bază de proces-verbal, actele de identitate anulate cu ocazia 
preschimbării și trimestrial a celor cu tabelele persoanelor decedate. 

  Au fost desfăşurate activităţile prevăzute la art. 67 din HG 1375/2006 privind actele de 
identitate găsite. 

  A fost întocmită analiza activităţilor desfăşurate pe linia punerii în legalitate cu acte de 
stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor de etnie rromă. 

 La solicitarea autorităților locale sau a persoanelor cu dizabilități, s-au făcut deplasări cu 
stația mobilă de preluat imagini, punând în legalitate un număr de 132 de persoane.  

 Au fost desfăşurate activităţi de reducere a numărului cetăţenilor care nu deţin acte de 
identitate valabile, fiind listate şi transmise către posturile de poliţie din comunele 
arondate precum şi către Poliţia Locală a municipiului Focşani, invitaţiile pentru 
persoanele ce nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de 
lege. 
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 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
 

S.P.C.L.E.P. Focşani are în structura sa un birou de stare civilă format dintr-un 

ccoommppaarrttiimmeenntt  gghhiişşeeuu  uunniicc şi uunn  ccoommppaarrttiimmeenntt  rreeggiimm  ssttaarree  cciivviillăă.. 
 Au fost executate următoarele activităţi: 

1. Numărul de mențiuni primite şi operate: 3145 
2. Mențiuni generate de înregistrarea actelor proprii: 3631 
3. Divorțuri operate: 163 
4. Întocmit extrase de căsătorie cu menţiunea de divorţ: 121 
5. Întocmit extrase căsătorie pentru CNARNN şi RNEP: 1099 
6. Acte de stare civilă înregistrate: 

 nașteri: 2380 

 căsătorii: 547 

 decese: 1179 
7. Certificate eliberate: 

 nașteri: 5011 

 căsătorii: 766 

 decese: 1341 
8. Întocmit buletine statistice: 

 nașteri: 2375 

 căsătorii: 547 

 decese: 1220 
     9. Întocmit comunicări nașteri: 2375 
   10. Registre nașteri opisate: 12 
   11. Registre căsătorii opisate: 3 
   12. Registre decese opisate: 5 
   13. Registre nașteri/căsătorii/decese opisate pe anii 1906 – 1920: 0 
   14. Rectificări şi completări acte de stare civilă: 12 
   15. Întocmit dosare rectificari: 14 
   16. Schimbări de nume şi prenume: 9 
   17. Întocmit dosare transcrieri acte de stare civilă: 198 
   18. Întocmit dosare mențiuni schimbare nume şi prenume: 4 
   19. Întocmit dosare înscriere menţiuni căsătorie şi deces: 0 
   20. Întocmit dosare pentru înscrierea mențiunilor de căsătorie şi divorț: 8 
   21. Întocmit livrete de familie: 568 
   22. Întocmit cereri pentru deschiderea procedurii succesorale (anexa 24): 605 
   23. Oficieri căsătorii: 517 

 24. Întocmit publicații de căsătorie: 517  
 25. Întocmit rapoarte privind rezolvarea actelor de stare civilă ce sunt primite spre rezolvare 
și înaintarea acestora la SPCJEP Vrancea, birou stare civilă: 221 
 26. Întocmit și eliberat adeverințe de înhumare: 1169 
 27. Întocmit procese-verbale de constatare a contravențiilor la pierderea, deteriorarea 
certificatelor de stare civilă și la nerespectarea termenelor de declarare a nașterilor și 
deceselor. 
 28. Descărcat gestiunea certificatelor în registrele de evidență. 
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 29. Eliberat dovezi conform anexei 9 din Metodologia cu privire la statutul civil al persoanelor: 
87 
 30. Comunicări de modificare a 
statutului civil al minorilor sub 14 
ani: 137 
 31. Trimis decadal comunicări de 
nașteri și decese la SPCLEP-ul 
competent. 
 32. Înregistrat zilnic acte de 
stare civilă. 
 33. Întocmit tabele 
centralizatoare cu comunicările 
nașterilor, deceselor și 
certificatelor anulate.  

   +34. Întocmit lunar situație cu 
certificatele anulate la 
completare. 

35. Întocmit decadal tabele cu 
livretele militare ale decedaților 
către Centrul Militar. 
36. Întocmit tabele cu persoanele decedate pentru Serviciul Social. 
37. Soluționat cereri de divorț la solicitarea cetățenilor care nu au copii minori în întreținere. 
38. Operat sentințe civile privind completările, modificările și anulările actelor de stare civilă. 
39. Formulat răspunsuri la adresele, petițiile și sesizările autorităților și instituțiilor publice, 
precum și ale persoanelor fizice. 
40. Eliberat extrase după actele de naștere, căsătorie și deces, la cerere. 
41. Întocmit tabele cu procesele-verbale de contravenție. 
42. Legat, numerotat arhiva generată de actele proprii și de actele primite. 
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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 
înființată, organizată şi funcţionează în baza prevederilor Hotărârii de Consiliu Local al 
municipiului Focşani nr.18 din 25 ianuarie 2011, începându-şi activitatea la data de 1 martie 
2011. 
 

 
 

Scopul înființării 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: menținerea ordinii și liniștii publice; creșterea gradului de siguranță 
rutieră pe arterele de circulație; asigurarea unui comerț civilizat pe raza municipiului; 
respectarea normelor de protejare a spațiilor verzi și menținerea curățeniei; respectarea 
legalității în domeniul urbanismului și disciplinei în construcții; evidența persoanelor; asigurarea 
pazei bunurilor, obiectivelor de interes local și administrarea parcărilor cu plată şi alte domenii 
stabilite prin lege. 

Poliția Locală verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările venite din partea 
cetățenilor privind săvârșirea unor fapte prin care au fost încălcate unele norme legale, altele 
decât cele cu caracter penal, și se intervine împreună cu organele abilitate pentru aplanarea 
stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale și stabilirea 
situațiilor de fapt sesizate. 

Efectivele Poliției Locale au fost angajate independent sau în colaborare cu celelalte 
forțe pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, a fluenței traficului rutier cu ocazia efectuării 
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unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație, combaterea comerțului 
stradal și rezolvarea sesizărilor cetățenilor. 

Structura organizatorică a Poliţiei Locale a municipiului Focşani este în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Poliţia locală a municipiului Focşani își 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 intervenția 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 2015, 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, astfel că se poate considera 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. 

 

 
 



 

 

145 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

S-a urmărit, în principal, îndeplinirea atribuţiilor legale privind ordinea şi siguranţa 
publică, circulaţia pe drumurile publice, având drept scop acoperirea zonelor cu pericol 
infracțional, pe diferite intervale de timp, precum şi ducerea la îndeplinire a actelor 
administrative emise de autoritățile 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, alături 
de structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. În anul 2015, Poliţia locală a 
efectuat activităţi de prevenire, de constatare şi combatere a fenomenului contravențional şi 
infracțional; pe linia activităţii de prevenire, au fost organizate şi desfăşurate acţiuni şi misiuni 
specifice, majoritatea în domeniile de ordine publică, circulație rutieră, disciplină în construcţii, 
control comercial, protecția mediului, cu efective proprii şi acţiuni în comun cu alte structuri 
specifice. 

De asemenea, în cursul 2015, în realizarea atribuțiilor de serviciu, poliţiştii locali au fost 
legitimate și avertizate verbal 2595 persoane, predispuse la comiterea de fapte antisociale: pe 
stradă, în localuri publice, parcuri, esplanade, zone de agrement și alte locuri de pe raza 
municipiului Focșani. 

În decursul anului 2015, Poliţia locală a municipiului Focşani a fost sesizată cu un număr 
de 157 plângeri, sesizări, reclamații, ce au fost verificate şi solutionate în termenul legal; 
politiștii locali au intervenit împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru 
aplanarea unui număr de 16 stări conflictuale și au fost executate 31 pânde, pentru prinderea 
unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt și rezolvarea 
acestora. De asemenea, politiștii locali au intervenit pentru soluționarea un număr de 261 
controale, verificări, sesizări ale cetățenilor, asociațiilor de proprietari sau locatari, precum și 
în piețe, târguri, oboare. 

Astfel, în cadrul activităţilor comune, au fost organizate şi desfăşurate mai multe acţiuni 
în colaborare cu Poliția municipiului Focşani, menite să asigure măsurile de ordine şi liniște 
publică şi siguranța circulaţiei rutiere, în sprijinul serviciilor de specialitate din Primăria 
municipiului Focşani ori structuri specializate din administrația locală şi centrală. 
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1. Serviciul Ordine Publică și Pază Bunuri 
 
Pe parcursul anului 2015, SSeerrvviicciiuull  OOrrddiinnee  PPuubblliiccăă a organizat şi desfăşurat acţiuni pe 

diverse domenii de activitate, majoritatea fiind realizate pe segmentul asigurării ordinii şi liniștii 
publice - patrulare în zonele de responsabilitate şi manifestări cultural-sportive; a fost executat 
un număr de 28 mandate de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanțele de 
judecată pentru persoanele care domiciliază pe raza municipiului Focşani și a fost îndeplinită 
procedura de afișare a unui număr de peste 139 procese-verbale de contravenție, la domiciliu, 
conform prevederilor legale OG nr. 2/2001, republicată.  

Poliţiştii locali din cadrul structurilor de ordine publică au participat independent sau 
împreună cu forțele din sistemul integrat de ordine şi siguranță publică pentru asigurarea 
măsurilor de ordine şi liniște publică la evenimentele ocazionate de desfăşurarea mitingurilor, 
marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale, 
promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 
precum şi a altor asemenea activităţi care s-au desfăşurat în spațiul public şi care au implicat 
aglomerări de persoane, fără a înregistra probleme deosebite. 
 Politiștii locali au executat serviciul de patrulare și supraveghere pe raza școlilor și a 

unităților de învățământ din municipiul Focșani; în acest context, au fost instituite patrule 
de politiști locali care monitorizează locațiile arondate la intrările și ieșirile de la cursuri ale 
elevilor, pentru a preveni comiterea actelor și faptelor de încălcare a normelor de 
conviețuire socială, a actelor și faptelor de încălcare a normelor și regulilor de conduită 
rutieră sau a actelor și faptelor de furt, distrugere sau lovire și alte violenţe între elevi sau 
între elevi și persoane din exteriorul unităților de învățământ. Au fost supravegheate 
grădinițele, parcurile și spațiile de joacă amenajate pentru copii, în vederea prevenirii 
faptelor antisociale, a delincvenței juvenile și a absenteismului școlar; prin urmare, au fost 
sancționate contravențional cu avertisment 3 (trei) persoane suspecte care au fost 
surprinse în timp ce distrugeau mobilierul urban sau utilizau locurile de joacă pentru copii, 
fără să respecte limita de vârstă de pe panourile de informare. 

 Politiștii locali au executat serviciul de patrulare auto pe raza municipiului Focșani – a fost 
asigurată ordinea și liniștea publică în incinta Mausoleului Eroilor din Cartierul Sud, pe timpul 
nopții fiind interzis accesul altor persoane în interiorul Mausoleului, în vederea prevenirii 
producerii de distrugeri sau a deteriorării bunurilor din incinta Mausoleului. Au fost efectuate 
verificări la Circa Sanitară situată pe strada Revoluției și au fost supravegheate jardinierele 
cu flori montate pe stâlpi și copacii plantați pe raza municipiului Focșani.  

 Politiștii locali au intervenit pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe timpul 
desfășurării meciurilor de fotbal în incinta Sălii Polivalente din municipiul Focșani și a fost 
asigurată ordinea și liniștea publică în apropierea Stadionului Sportiv din Cartierul Sud.  

 De asemenea, în perioada mai sus-menționată, politiștii locali au executat serviciul de 
menținere a ordinii și liniștii publice în cartierul Mândrești, la Postul de Poliție Locală 
Mândrești.  

 Politiștii locali au asigurat ordinea și liniștea publică în apropierea Teatrului Municipal Maior 
Gheorghe Pastia - unde au fost oficiate căsătoriile civile și în Parcul Teatru. 

 A fost asigurată protecția personalului din aparatul de specialitate al Primăriei municipiului 
Focșani în timpul efectuării unor controale ori acțiuni specifice: inventariere spații locative, 
evacuări ale unor persoane sau executări silite etc; au fost efectuate verificări cu privire la 
situația chiriașilor din Cartierul ANL și a fost asigurată buna desfășurare a audiențelor și a 
ședintelor din cadrul Consiliului Local Focșani. 

 Politiștii locali au executat serviciul de patrulare auto, în vederea depistării persoanelor 
care depozitează ilegal gunoi sau moloz pe domeniul public și au fost identificate 
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autoturismele sau vehiculele cu tracțiune animală oprite, staționate neregulamentar pe 
trotuare și pe spațiile verzi.  

 Au fost avertizate firmele de construcții, care executau lucrări de reparații la fațadele 
blocurilor, să îți ridice molozul.  

 În perioada 1 – 8 martie 2015, politistii locali au avut în vedere combaterea unor activități 
comerciale ilicite, fiind interzisă vânzarea ambulantă a oricăror tipuri de mărfuri, în alte 
locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Focșani. În acest sens, politiștii locali 
au depistat persoanele care nu aveau autorizație și le-au îndrumat către zonele special 
amenajate din Piața Moldovei, acestea fiind autorizate pentru comercializarea mărfurilor 
specifice sezonului de primăvară: mărțisoare, flori etc. 

 În perioada sezonului de vară, au fost identificate și avertizate verbal persoanele care 
comercializează pepeni și li s-a adus la cunoștință că nu este permisă vânzarea de pepeni pe 
domeniul public fără autorizație de la Primăria municipiului Focșani, în caz contrar urmând 
a fi sancționați contravențional, conform Legii nr.12/1990, republicată pentru protejarea 
populației împotriva unor activități comerciale ilicite. 

 În vederea păstrării curățeniei pe raza municipiului Focșani, politiștii locali au acționat 
zilnic pentru depistarea și sancționarea persoanelor care distrug, depozitează gunoi 
menajer, deșeuri, moloz etc. în locuri neautorizate, prin patrulare și organizare de pânde în 
locurile în care se manifestă de obicei aceste fenomene; politiștii locali au acționat pentru 
capturarea în condiții de siguranță a animalelor fără stăpân depistate și transportul acestora 
la adăpostul special amenajat.  

 De asemenea, politiștii locali au participat la activitățile de asigurare a măsurilor de ordine 
și restricționare a traficului rutier și pietonal în zonele unde s-au aplicat tratamente 
exterioare de combatere a țânțarilor pe aliniamente stradale, zone rezidențiale, industriale 
și în parcuri. 

 Cu ocazia desfășurării festivităților dedicate Sărbătorilor de iarnă, politiștii locali au fost 
mobilizați pentru buna desfășurare a evenimentelor. În plus, politiștii locali din cadrul 
Serviciului privind Circulația pe drumurile publice au asigurat fluidizarea traficului rutier și 
pietonal, pentru a preveni crearea de ambuteiaje. Politiștii locali au fost prezenți 
permanent în stradă, atât pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, cât și pentru 
intervenție și sprijin în cazurile de fenomene climatice extreme, canicula, căderi masive de 
zăpadă etc.  

 Au fost afișate înștiințări pentru informarea cetățenilor, a asociațiilor de proprietari și a 
instituțiilor publice cu privire la obligația îndepărtării zăpezii și a gheții de pe trotuarul din 
dreptul imobilelor de locuit și a incintelor în care își desfășoară activitatea.  
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2. Serviciul Pază Bunuri şi Valori 
 

Serviciul Paza Bunuri şi Valori își desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, 
pentru asigurarea ordinii şi liniștii 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 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. 

Pe parcursul anului 2015, politiștii locali au executat serviciul de patrulare pe raza 
municipiului Focșani, cu autoturismul din dotare, avându-se în vedere asigurarea condițiilor de 
siguranță maximă a transportului de valori; au fost însoțiți funcționarii de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Focșani la Finanțele Publice și Trezoreria Statului pentru activități 
specifice. 

Pe linia asigurării unui climat de siguranță publică a cetățeanului s-a acționat prin 
intensificarea activităților de patrulare preventivă stradală și zonală în locurile publice 
aglomerate, activitatea politiștilor locali concretizându-se prin efectuarea de activități 
preventive, acțiuni și controale. 
 

 
3. Activități desfășurate în colaborare cu Poliția municipiului Focșani 

 
În perioada de referință, politiștii locali au asigurat ordinea și liniștea publică în zonele 

vulnerabile ale municipiului Focșani, în colaborare cu agenții din cadrul Poliției municipiului 
Focșani, în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor și preîntâmpinarea comiterii de 
fapte antisociale stradale; au fost supravegheate barurile, discotecile, pentru asigurarea unui 
climat de siguranță publică și identificarea persoanelor care se comportă necorespunzător.  

Au fost verificate și legitimate persoanele care au fost depistate noaptea târziu pe stradă 
ca având un comportament suspect, considerate a fi predispuse la comiterea de infracțiuni; 
acestea au fost avertizate verbal și îndepărtate din zonă de politiștii locali. 

Au fost supravegheate unitățile financiar-bancare, bancomatele, casele de schimb 
valutar, casele de pariuri sportive, casele de amanet, oficiile poștale, agențiile loto, stațiile de 
carburant, instituțiile de învățământ, grădinițele, creșele pentru copii, în vederea prevenirii 
faptelor antisociale.  

Au fost legitimate și îndrumate către domiciliu persoanele fără adăpost care cerșeau în 
apropierea bisericilor și a lăcașelor de cult de pe raza municipiului Focșani; au fost 
supravegheate parcările de pe raza municipiului Focșani, în vederea prevenirii furturilor din 
autoturisme; au fost supravegheate supermarketurile, piețele agroalimentare, în vederea 
depistării persoanelor care încearcă să intre prin efracție în incinta societăților comerciale. 

Totodata, s-a acționat pe linie de prevenire și combatere a fenomenului contravențional 
și infracțional, în vederea prevenirii săvârșirii în public de fapte, acte sau gesturi obscene, 
proferarea de injurii, expresii jignitoare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor 
sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică. 
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4. Combaterea cerșetoriei – vagabondajul 
 

Poliția Locală a municipiului Focșani acționează în permanență pentru identificarea 
persoanelor fără adăpost aflate în stradă, a persoanelor care cerșesc ori care vagabondează pe 
raza municipiului Focșani; prin urmare, s-a constatat că numărul acestora este foarte mare, iar 
la nivelul instituției veneau numeroase sesizări referitoare la persoanele fără adăpost; după 
depistarea în teren, aceste persoane au fost conduse la sediul Poliției Locale Focșani pentru 
identificare, preluarea în baza de date și luarea de măsuri legale, atunci când situația o impune. 

În urma celor constatate, au fost luate măsuri pentru ca persoanele aflate în situații de 
nevoie socială să poată beneficia de măsurile de protecție socială (ajutor social, internare în 
spitale și cazare în adăposturile special amenajate de Primăria municipiului Focșani). 

În acest sens, au fost identificate și îndrumate spre domiciliu persoanele care nu își 
justificau prezența pe raza municipiului Focșani, precum și minorii lipsiți de supravegherea 
părinților, care au fost predați Centrelor Speciale de Ocrotire și Educare; au fost îndepărtate 
persoanele care apelează la mila publicului trecător din intersecții și din zonele aglomerate. De 
asemenea, politiștii locali au acționat în zona Gării municipiului Focsani, pentru aceleași 
activități, avertizând verbal persoanele care tranzitează gara, îndrumându-le către domiciliu. 

Pe parcursul anului 2015, politiștii locali au executat serviciul de patrulare în zona de 
responsabilitate, în vederea depistării persoanelor fără adăpost și îndrumarea acestora către 
Adăposturile de noapte temporar amenajate de Primărie, în perioada sezonului rece. 

A fost identificat un numar de 83 persoane fără adăpost care nu-și puteau justifica 
prezența pe raza municipiului, acestea fiind îndrumate spre locul de domiciliu și au fost 
sancționate contravențional 18 persoane fără adăpost, cu avertismente și amenzi în valoare de 
500 lei, pentru practicarea activităților de cerșit de către persoanele apte de muncă. 
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5. Activități desfășurate în imediata apropiere a unităților de învățământ 
 

Având ca obiectiv asigurarea unui climat de siguranță publică în rândul elevilor, 
politiștii locali au desfășurat zilnic activități de prevenire și combatere a faptelor antisociale în 
incinta unităților școlare, cât și în imediata apropiere a acestora; în acest sens, în urma 
protocoalelor de colaborare încheiate între Poliția Locală și mai multe unități de învățământ din 
municipiu – Colegiul Tehnic Arhitect Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul cu 
program Sportiv, Colegiul Tehnic Valeiu D. Cotea, Școlile Generale nr. 1, nr. 5, nr. 7, nr. 8 și nr. 
9, politiștii locali au desfășurat activități educativ-preventive pe teme de prevenire a faptelor 
antisociale, cunoașterea și respectarea legilor, conduita elevilor în mediul școlar și social, 
delicvență juvenilă, precum și siguranța circulației pe drumurile publice. 

În același context, polițiștii locali au acționat și în apropierea școlilor pentru a 
supraveghea și asigura ordinea și liniștea publică, fiind dispuse măsuri de afluire și defluire a 
elevilor, cu ocazia intrării și ieșirii de la cursuri și dispersarea grupurilor de tineri care se 
formează la intrările unităților școlare. În acest sens a fost verificat/legitimat un număr de 65 
persoane suspecte, care nu își justificau prezența în incinta unităților de învățământ, prin 
pătrunderea fără respectarea regulilor de acces în aceste unități, perturbarea orelor de curs, 
săvârșirea unor acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, a unor fapte ce contravin 
regulamentelor școlare, au fost aplanate conflicte între elevi, persoanele respective fiind 
conduse și predate conducerilor școlare, în vederea aplicării de măsuri administrative. 

Poliția Locală ține în permanență legătura cu conducerea acestor unități școlare, în 
vederea unei bune colaborări, semnalarea unor eventuale probleme și preîntâmpinarea oricăror 
evenimente negative. Prin urmare, persoanele suspecte depistate au fost avertizate verbal, fiind 
aplicate 5 sancțiuni contravenționale, dintre care 4 avertismente și 1 amendă, în valoare de 
1000 lei, conform Legii nr. 61/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru tulburarea 
ordinii și liniștii publice. 

Pe parcursul anului 2015, politiștii locali au avut în vedere verificarea zonelor unde au 
fost semnalate și indentificate fapte de încălcare a ordinii și liniștii publice. Astfel, s-a acționat 
cu precădere pentru sancționarea persoanelor și a grupurilor de tineri care, pe fondul 
consumului de alcool, comit fapte antisociale, provoacă scandal sau tulbură liniștea locatarilor; 
având ca prioritate asigurarea unui climat de siguranță publică pe străzile din municipiul Focșani, 
politiștii locali vor continua acțiunile preventive. 

Politiștii locali au participat independent sau împreună cu forțele din sistemul integrat de 
ordine publică la toate activitățile cultural-sportive, religioase, comemorative sau probleme 
sociale, fără a înregistra evenimente deosebite. Au fost prezeți pentru menținerea ordinii și 
liniștii publice în cadrul evenimentelor privind: Ziua de 24 Ianuarie - Unirea Principatelor 
Romane, slujbe religioase dedicate Învierii Domnului, 9 mai - Ziua Europei, 1 iunie - Ziua 
Copilului, 2–5 iulie 2015 - Zilele municipiului Focsani, 26 iunie - Ziua Drapelului Național și 29 
iulie 2015 - Ziua Imnului Național, 6–9 august - manifestări prilejuite de comemorarea eroilor 
martiri de la Mărășești din Primul Razboi Mondial, 3 aprilie - Ziua Jandarmeriei Române și 13 
septembrie - Ziua Pompierilor din România, 8–11 octombrie - Festivalul Internațional al Viei și 
Vinului ”Bachus” și Ziua Recoltei, 1 decembrie - Ziua Națională a României. În perioada 
sărbătorilor de iarnă, politiștii locali au acționat în vederea menținerii ordinii și liniștii publice în 
Piața Unirii și Gradina Publică, unde a fost amenajat Orășelul copiilor și patinoarul, acțiuni 
întreprinse și în zilele de Crăciun și Anul Nou; a fost asigurată integritatea mobilierului urban și a 
instalaţiilor tehnice aparținând domeniului public. 

Pe parcursul anului 2015, politiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au 
constatat un număr de 60 sancțiuni contraventionale, dintre care - 35 avertismente si 25 amenzi 
contravenționale, în valoare de 6.880 lei, fapt ce a condus la creșterea gradului de siguranță a 
cetățenilor municipiului Focsani: 
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 39 sancțiuni contravenționale, dintre care 22 avertismente și 17 amenzi, în 
valoare de 4.950 lei, în baza Legii nr. 61/1991, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice; 

 15 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 avertismente și 8 amenzi, în valoare 
de 1.930 lei, în baza Hotărârii Consiliului Local Focsani nr. 63/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, privind gospodărirea municipiului Focșani; 

 3 sancțiuni contravenționale: 3 avertismente, în baza HCL nr. 30/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul de organizare și 
funcționare a spațiilor de joacă pentru copii; 

 1 sancțiune contravențională: 1 avertisment, în baza HCL nr.110/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, privind modificarea Regulamentului pentru 
ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor oprite sau staționate 
neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare și a vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Focșani 
și a taxelor aferente; 

 1 sancțiune contravențională: 1 avertisment, în baza HCL nr. 140/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul de creștere și 
îngrijire a animalelor domestice și a animalelor de companie pe raza municipiului 
Focșani; 

 1 sancțiune contravențională: 1 avertisment, în baza Legii nr. 54/2012 privind 
desfășurarea activităților de picnic. 

 
6.  Serviciul privind circulația pe drumurile publice 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind organizarea și funcționarea 
Poliției Locale, SSeerrvviicciiuull  pprriivviinndd  cciirrccuullaațțiiaa  ppee  ddrruummuurriillee  ppuubblliiccee are în competență asigurarea 
fluenței și siguranța traficului rutier, constatarea și sancționarea faptelor privind oprirea, 
staționarea, accesul interzis, respectarea tonajului, mopede, biciclete, pietoni, vehicule cu 
tracțiune animală precum și întocmirea documentelor în cazul vehiculelor abandonate sau 
expuse la vânzare pe domeniul public, cu precădere în apropierea trecerilor pentru pietoni. 

De asemenea, politiștii locali au asigurat supravegherea și fluidizarea traficului rutier cu 
ocazia refacerii covorului astfaltic pe unele artere de circulație sau cu ocazia unor lucrări de 
toaletare (corecție) a arborilor. 
 

A fost asigurată fluidizarea circulației rutiere în principalele intersecții din zona centrală 
a municipiului, în zona unităților de învățământ și a principalelor instituții publice; au fost 
asigurate măsuri de siguranță rutieră pe bulevardul Unirii; au fost identificate autovehiculele cu 
masa maximă de peste 3,5 tone și au fost date înștiințări pentru a se discuta cu proprietarii ca 
aceste autovehicule să fie parcate doar în spații special amenajate. 

Pe linia respectării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.110/2008, republicată, 
predominante au fost sancțiunile privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor pe raza 
municipiului și au fost preluate sesizările de la cetățeni cu privire la tulburarea folosinței 
parcărilor de reședință. S-a actionat pentru prevenirea ocupării locurilor de parcare pentru 
persoanele cu dizabilități. 

Politiștii locali, în colaborare cu agenții de la Poliția Rutieră din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Vrancea, au executat serviciul de fluidizare a traficului rutier pe raza 
municipiului Focșani, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație pe 
drumurile publice; s-a acționat pentru respectarea normelor de circulație rutieră, conduită 
preventivă și reducerea vitezei excesive pe drumurile publice; au fost testați cu aparatul 
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alcooltest conducatorii auto și au fost verificate autoturismele, conform noilor reglementări cu 
privire la starea tehnică a acestora, pentru prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile publice. 

Pe parcursul anului 2015, politiștii locali din cadrul Serviciului privind circulația pe 
drumurile publice au constatat un număr de 1405 sancțiuni contravenționale, dintre care 730 
avertismente și 675 amenzi contravenționale aplicate, în valoare de 129.585 lei, după cum 
urmează: 

- 47 sancțiuni contravenționale, dintre care 35 avertismente și 12 amenzi, în valoare de 
2.595 lei, în baza OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- 1171 sancțiuni contravenționale, dintre care 642 avertismente și 529 amenzi, în 
valoare de 114.380 lei, în baza HG nr. 1391/2006 privind circulația pe drumurile publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- 4 sancțiuni contravenționale, dintre care 2 avertismente și 2 amenzi, în valoare de 600 
lei, în baza HCL nr. 63/2002 privind gospodărirea municipiului Focșani, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- 148 sancțiuni contravenționale, dintre care 37 avertismente și 111 amenzi, în valoare 
de 8.200 lei, în baza HCL nr. 110/2008 privind aprobarea Regulamentului de amenajare, 
întreținere și exploatare a locurilor de parcare situate pe raza municipiului Focșani, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- 31 sancțiuni contravenționale, dintre care 14 avertismente și 17 amenzi, în valoare de 
3.700 lei, în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată; 

- 4 sancțiuni contravenționale: 4 amenzi, în valoare de 1.100 lei, în baza Legii nr. 
61/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. 
 

7. 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 urmărit, în primul rând, informarea corectă, obiectivă, precum şi creșterea 
gradului de transparență în privința activităţii instituției.  

Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin doua directii principale: din oficiu, prin 
transmiterea de comunicate/informații de presă, sau la solicitarea reprezentantilor mass-media 
– în total 29 informări cu privire la activitatea Poliției Locale a municipiului Focşani, care au fost 
publicate în presa locală. 

Informațiile de presă astfel structurate asigură o bază de date utilă pentru realizarea 
unor analize de imagine şi conținut privind activitatea Poliției Locale, pentru a evalua impactul 
mediatic al cetăţenilor sau pentru a menține o relaţie de comunicare transparentă cu mass-
media. 

Poliția Locală a municipiului Focşani a efectuat activități de prevenire, de constatare și 
combatere a fenomenului contravențional și infracțional; pe linia activității de prevenire, au fost 
organizate și desfășurate acțiuni și misiuni specifice, majoritatea în domeniile de ordine publică, 
circulație rutieră, disciplină în construcții, control comercial, protecția mediului, cu efective 
proprii și actiuni în comun cu alte structuri specifice. 
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8. 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 mare de 
persoane care desfăşoară acte de comerț neautorizat şi sesizările primite din partea 
cetăţenilor, poliţiştii locali au acţionat pentru identificarea şi îndrumarea acestora spre 
piețele agroalimentare din municipiu;  

 în cursul anului 2015, au fost efectuate 920 verificări și controale privind activitatea 
comercială: a fost verificat un număr de 85 producători individuali, 725 societăți comeciale, 
10 întreprinderi familiale, 42 întreprinderi individuale și 58 persoane fizice autorizate; prin 
urmare, unităților controlate care funcționează în magazine sau în unități de alimentație 
publică și care nu au prezentat autorizația de funcționare (sau nu a fost găsită în unitate), li 
s-a dat termen 30 de zile pentru prezentarea la sediul Poliției Locale a autorizației de 
funcționare, conform HCL nr. 304/2005 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a 
comercializării produselor și serviciilor de piață, în unitățile comerciale și în sistem ambulant 
pe raza municipiului Focșani; în cazul nerespectarii termenelor stabilite prin notele de 
control, agenților economici le-au fost aplicate măsuri de sancționare;  

 s-a acţionat în vederea combaterii comerțului stradal neautorizat, care se desfăşoară în 
alte locuri decât cele special amenajate (respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de 
autoritățile administrației publice locale) şi au fost sanctionate persoanele care se 
sustrăgeau de la plata taxelor legale;  

 politiștii locali au efectuat verificări cu privire la respectarea condițiilor din autorizatiile de 
funcționare pentru activitățile de comerț ambulant, cu ocazia desfășurării diverselor 
evenimente din timpul anului; 

 au organizat acțiuni pe mediu și salubrizare, în colaborare cu comisarii Gărzii de Mediu și 
inspectorii Primăriei, cu privire la curățenia de primăvară și cu  SC CUP Salubritate pentru 
acțiunea de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice; au fost efectuate verificări 
în privința colectării deșeurilor menajere de către operatorul de salubrizare și a 
precolectării selective a deșeurilor menajere reciclabile; 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; 

 în perioada sezonului rece, politiștii locali au acționat pe străzile din municipiul în vederea 
identificării persoanelor care nu îndepărtează zăpada de pe trotuare și accese la spații 
comerciale și locuințe și țurțurii de la streșini; 

 în perioada sezonului cald, la începutul primăverii, au acționat în zonele rezidențiale și 
centrale pentru a aduce la cunoștința cetățenilor obligățiile pe care aceștia le au, de a 
curăța și întreține spațiile verzi din dreptul clădirilor în care locuiesc sau le administrează; 

 pe parcursul anului 2015, politiștii locali au aplicat 387 somații pentru nerespectarea 
prevederilor legale cu privire la: protecția mediului - 10 somații; disciplina în construcții și 
afișaj stradal - 52 somații; inspecție comercială - 325 somații. În urma somațiilor aplicate, 
persoanele fizice sau societățile comerciale care nu s-au conformat prevederilor legale, au 
fost sancționate contravențional, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 24.700 lei. 

 
VIII. Compartimentul evidenţa persoanei 

Pe parcursul anului 2015, au fost efectuate verificări și a fost întocmit un număr de 134 
adrese la solicitarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. De asemenea, 
au fost înregistrate 2 petiții primite de la SPCLEP și CUP Salubritate. 

Au fost date 782 înștiințări pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de 
identitate expirate și a minorilor cu vârstă de peste 14 ani care nu aveau acte de identitate, 
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după cum urmează: 310 persoane au fost înștiințate; 262 persoane au alt domiciliu; 210 persoane 
sunt plecate din țară. 

Au fost efectuate verificări la domiciliu la solicitarea Judecătoriei Focșani și au fost 
amprentate 6 persoane la Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea – Serviciul Criminalistic. 

 
IX.  Compartimentul juridic  

În cadrul Compartimentului Juridic s-a avut în vedere urmărirea întocmirii 
documentaţiei necesare pentru promovarea acţiunilor în instanţă, s-au formulat căile de atac în 
urma comunicării sentinţelor, pentru apărarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite de lege; s-a 
urmărit respectarea măsurilor și a termenelor stabilite prin procesele-verbale de constatare a 
contravențiilor, precum și punerea în aplicare a sentințelor definitive și irevocabile în toate 
cazurile; s-au promovat acţiuni în vederea recuperării debitelor, a fost reprezentată instituţia la 
toate termenele de judecată la cauze care au ca obiect litigii de muncă, pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual, daune morale, cereri de revizuire şi s-au formulat apărări la 
toate capetele de cereri.  

 
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, pentru anul 2015, a fost 
în suma de 2.887.000 lei. 

În anul 2015, Poliția Locală Focșani a funcționat cu 85 funcționari publici, dar și 
personal contractual; un număr de patru persoane, dintre care una își desfășoara activitatea în 
cadrul Compartimentului administrativ și trei agenți de pază au asigurat paza și protecția 
obiectivelor stabilite de Consiliul Local la Căminul pentru Persoane Vârstnice. 

Personalul Politiei Locale are dreptul la uniforma de serviciu şi echipament de protecție 
specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciilor, care se acordă gratuit şi se finanțează 
din bugetul Poliției Locale; uniforma şi însemnele distinctive se poartă de către poliţiştii locali 
numai în timpul executării serviciului. Pe parcursul anului 2015, Poliția Locală a achiziționat 
uniforme și echipament pentru perioada sezoanelor de vară și iarnă. 
 

 
       

 În cursul anului 2015, personalul Compartimentului resurse umane a desfăşurat activităţi 
specifice în domeniu, respectiv întocmirea deciziilor de încetare a raporturilor de serviciu, de 
numire în funcțiile publice; eliberarea de adeverințe sau alte documente solicitate de angajați, 
întocmirea documentelor de acordare a drepturilor salariale, ținerea evidenței concediilor de 
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odihnă și medicale, eliberarea documentelor de legitimare, întocmirea situațiilor statistice 
trimestriale. A fost sancționat disciplinar un agent de paza din cadrul Serviciului Ordine Publică 
și Pază Bunuri, în conformitate cu prevederile Regulamentului intern al Poliției Locale Focșani. 

5 poliţiştii locali au urmat cursurile de formare inițială în Centrul National de pregătire 
din municipiul Iași, cu durata de 3 luni; în acest sens, poliţiştii locali au absolvit programele de 
formare inițială cu note foarte bune. În urma promovării examenului, poliţiştii locali au obținut 
un certificat de absolvire eliberat în condiţiile legii de către instituţia organizatoare de 
specialitate, cu menționarea competentelor profesionale dobândite. Certificatele de absolvire 
sunt tipărite cu antetul Ministerului Afacerilor Interne şi au regimul prevăzut de lege pentru 
documentele de studii; poliţiştii locali au dreptul să poarte armament şi muniție doar după 
absolvirea cursurilor de formare inițială. 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. 
      

Obiective propuse pentru anul 2015 
În vederea îmbunătăţirii performanţelor, cu efecte în creşterea gradului de securitate 

publică în municipiul Focşani sub toate aspectele, Poliţia locală îşi propune realizarea 
următoarelor obiective: 
 Creşterea eficienţei activităţii în toate domeniile conferite de lege; creșterea contributiei 

poliţiştilor locali la prevenirea faptelor de natură contravențională şi infracțională; 
 reducerea timpului de reacție pentru intervenția şi operativitatea deplasării poliţiştilor locali 

la evenimentele sesizate de către cetăţenii municipiului Focşani; 
 Perfecționarea continuă a efectivelor, sub aspectul cunoașterii noilor acte normative, dar şi 

a măsurilor de intervenție sau acțiune în teren, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.155/2010, pentru eficientizarea serviciului polițienesc şi menținerea ordinii şi liniștii 
publice în zonele şi locurile stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
prevenirea şi combaterea infracționalității stradale şi a fenomenului contravențional; 

 Asigurarea pregatirii profesionale a poliţiştilor locali cu atributii în domeniile Ordinii publice 
şi Circulaţiei pe drumurile publice, potrivit prevederilor legale; 

 Amplificarea numărului de acțiuni, în principal pe: ordine și siguranță publică; combaterea 
manifestărilor de fapte care aduc prejudicii patrimoniului local sau al persoanelor; controlul 
respectării normelor legale în ceea ce privește comerțul stradal; identificarea construcțiilor 
ilegale de pe raza municipiului Focșani; prevenirea și descoperirea aspectelor care afectează 
starea de curățenie și mediul înconjurator; sprijinirea autorităților locale în fluidizarea 
traficului rutier; asigurarea respectării prevederilor legale stabilite prin legi, hotărâri ale 
Consiliului Local al municipiului Focșani. 

Având în vedere faptul că sediul actual nu este suficient pentru desfășurarea activității în 
cele mai bune condiții, fiind adăugate alte competenţe conform Legii nr. 155/2010 şi HG nr. 
1332/2010, în viitor este necesară alocarea unui nou sediu, inclusiv pentru amenajarea unei 
camere speciale destinate depozitării armamentului şi muniţiei de care dispune Poliția Locală. 
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SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FOCŞANI 
 

Serviciul Public Local de Asistenţa Socială (SPLAS) 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. 74/2003, 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 certificatului de 
acreditare numărul 1017/2014, 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 2015, SPLAS Focşani a primit un număr de peste 13.200 solicitări, cu 2000 
mai mult decât în2014, din partea cetăţenilor municipiului Focşani, pentru accesul la servicii şi 
beneficii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare şi s-au întocmit peste 5.100 de 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 2015 s-au realizat 
următoarele: 

 Beneficii şi servicii sociale acordate copiilor, persoanelor adulte, persoanelor 
vârstnice 
În anul 2014, în evidenţa SPLAS Focşani au fost în plată 115 dosare de ajutor social, 

pentru care s-au întocmit 472 anchete sociale de reevaluare periodică, conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat şi au fost acordate 50 ajutoare de urgenţă familiilor şi 
persoanelor aflate în situaţii de necesitate deosebită. 

Pentru beneficiarii de ajutor social, s-au întocmit referate și proiecte de dispoziții ale 
primarului în vederea stabilirii, respingerii, încetării dreptului, modificării cuantumului, 
suspendării dreptului sau pentru reluarea plății, pentru un număr de 129 titulari. În vederea 
înscrierii la Cantina de Ajutor Social Focşani, au fost verificate 86 de dosare, pentru care s-au 
întocmit anchete sociale de acordare.  
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Conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, a fost în plată un 
număr de 251 de alocaţii pentru familiile şi persoanele singure care au copii în întreţinere, 
pentru care s-a efectuat pe parcursul anului 2015 un număr de 389 de anchete sociale de 
verificare periodică (la 6 luni), au fost operate în baza de date 920 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 265 de titulari. 

Pentru beneficiile sociale mai sus menţionate titularul este persoana care solicită 
acordarea dreptului, iar beneficiarul acestui drept este familia. 

Pe parcursul anului 2015, pentru copii au fost verificate, înregistrate şi gestionate 
următoarele beneficii sociale: 

 763 dosare de alocaţii de stat; 

 577 dosare de indemnizație/stimulent de inserție pentru creşterea copilului până la 
vârsta de 2 ani, respectiv 3-7 ani pentru copilul cu handicap; 

 33 anchete sociale pentru „Bani de liceu”; 

 49 indemnizații pentru persoane cu handicap grav; 

 93 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: 

 201 anchete sociale de evaluare şi reevaluare a familiilor copiilor aflați în situaţie de 
risc social; 

 7 planuri de servicii întocmite în urma evaluării situaţiei prin anchete sociale, din care 1 
pentru minori care au săvârşit fapte incriminate de Codul Penal şi 6 pentru copii aflați în 
situaţii de risc social, în vederea prevenirii separării de familie; 

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

 monitorizare periodică pentru: 6 copii reintegraţi în familie, 107 de copii aflaţi în 
evidenţa DGASPC Vrancea, 177 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 3 copii în 
vederea menținerii relației cu părintele nerezident, în urma desfacerii căsătoriei 
părinţilor; 

 229 anchete sociale solicitate de instanță sau de notarul public în vederea exercitării 
autorității părintești şi a stabilirii domiciliului copilului; 

 8 anchete sociale privind cazurile de delicvenţă juvenilă; 

 57 referate şi proiecte de dispoziţie în vederea numirii unui curator pentru minori la 
solicitarea notarului public; 

 220 anchete sociale pentru expertizarea medicală a copiilor cu handicap. 

 3 anchete sociale pentru copiii care beneficiază de alocație lunară de plasament, în 
urma instituirii tutelei; 

 5 rapoarte de monitorizare pentru copiii care beneficiază de alocație lunară de 
plasament, în urma instituirii tutelei. 
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Pentru persoanele adulte cu handicap au fost verificate, înregistrate şi gestionate 
documentele în vederea acordării următoarelor beneficii sociale: 

- 243 dosare de indemnizații pentru persoane cu handicap grav; 
- 262 dosare de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav; 
- 940 anchete sociale pentru expertizarea medicală a persoanelor cu handicap; 
- 56 anchete sociale pentru centrele de internare şi recuperare a persoanelor cu handicap 

grav;  
- 2212 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 anului 2015, au fost instruiți: 
         - 50 asistenţi personali angajati în perioada mai 2014-mai 2015; 
         - 100 asistenţi personali reinstruiţi.    
 

Pentru persoanele adulte: 
- aflate în detenție s-au întocmit 3 anchete sociale în vederea întreruperii executării 

pedesei privative de libertate; 
- s-au întocmit 161 anchete sociale diverse, privind petiții, înscriere în audiență, 

condamnați sau pentru persoane asistate în diferite unităţi de ocrotire din țară; 
- s-au monitorizat lunar serviciile sociale furnizate de Crucea Roșie Vrancea în cadrul  

Adăpostului de noapte „Sfantul Nicolae cel Nou”, cu sediul în str. Albinei nr. 18, pentru 
20 persoane adulte, fără locuință și a fost elaborat raportul lunar; 

- s-au monitorizat lunar serviciile sociale furnizate de Crucea Rosie Vrancea în cadrul  
Adăpostului de noapte din str. Panduri, pentru 20 persoane adulte, fără locuință și a 
fost elaborat raportul lunar. 
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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:  

- 35 anchete sociale pentru evaluarea socio-materială a persoanelor care solicită 
internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani; 

- 9 anchete sociale pentru persoanele care solicită externarea din Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Focşani; 

- 5 anchete sociale pentru persoanele vârstnice care și-au înstrăinat bunurile cu clauză de 
întreţinere viageră; 

- acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru: 3520 de pensionari 
a căror pensie lunară nu depășește cuantumul de 900 lei, 87 deținuți politic şi 
persecutați politic, 16 veterani de razboi și peste 1600 donatori de sânge; 

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

 
 

SPLAS Focşani a desfăşurat şi alte activităţi în cursul anului 2015, astfel: 
- verificarea a 290 de beneficiari care au primit pachete cu alimente de sărbătorile de 

Paști; 
- verificarea a 390 de beneficiari care au primit pachete cu alimente de sărbătorile de 

Crăciun; 
- verificarea, la soliciatrea Primăriei Focșani, a veridicității datelor înscrise în cererea de 

acordarea a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu agent termic de la ENET – 494 
anchete sociale; 

- întocmit referate şi proiecte de dispoziţie pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru 
încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2015-2016, cu combustibili solizi, respectiv 
lemne, pentru 164 de beneficiari și cu energie electrică pentru 17 de beneficiari. 
 
În cadrul compartimentului juridic al SPLAS Focşani s-au întocmit: 

 695 proiecte de decizii ale directorului executiv; 
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 administrarea a 26 dosare judiciare şi de reprezentare în fața instanţelor de judecată  
în cauzele judecate în aceste dosare; 

 154 avize de legalitate pentru contractele de muncă ale asistenţilor personali pentru 
persoanele cu handicap grav; 

 consiliere juridică în vederea instituirii tutelei, curatelei etc. 
 

În cadrul SPLAS Focşani funcţionează Compartimentul strategii, programe, proiecte. 
În anul 2015, prin acest compartiment s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi: 

 Informare, pe diverse căi de comunicare, despre lansarea de licitaţii de proiecte din 
partea finanţatorilor naţionali/internaţionali; 

 Activitate de căutare şi atragere de sponsorizări şi donații, pentru a sprijini derularea 
activităţii din cadrul SPLAS Focşani. 

 
Activități, proiecte sociale și umanitare în anul 2015 

- Adăposturile de noapte „Sfântul Nicolae cel Nou” I și II”, cu sediul în str. Albinei, nr. 
18 (etaj)/str. Panduri, pentru persoane adulte fără locuință. În calitate de partener, 
SPLAS Focșani a realizat monitorizarea lunară a serviciilor sociale furnizate de Crucea 
Roșie Vrancea în cadrul celor două adăposturi din Focșani. 
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Proiecte inițiate și coordonate de SPLAS Focșani 
Proiecte derulate în parteneriat în anul 2015 

 
Nr. 
crt. 

Titlu proiect Descriere 
Rol SPLAS 
Focșani 

Indicatori 2015 

1.  ”Informat” – Campanie 
de informare și sprijin 
pentru copiii cu părinții 
plecați la muncă în 
străinatate 

Activități specifice proiectului educaţional, în unitățile de 
învățământ de pe raza municipiului Focșani.  
A fost inițiat un nou parteneriat cu „Școala Gimnazială Ștefan cel 
Mare Focșani”, pentru perioada 1.03 – 15.06.2015, cu activități 
specifice de diseminare materiale informative și de promovare, cu 
privire la drepturile și obligațiile în domeniul protecției copilului. 
 

Inițiator Februarie 
1 contract de parteneriat nou 
inițiat 
1 model contract voluntariat 
fișă de post întocmit 
4 contracte voluntariat și fișe 
de post încheiate  
4 voluntari activi, cu contract 
de voluntariat  

1.1.  Deplasarea inspectorilor SPLAS la domiciile copiilor cu părinți 
plecați în străinătate, a fost realizată evaluarea/monitorizarea 
acestor cazuri. 

Inițiator 143 copii evaluați  
143 Rapoarte de Evaluare 
întocmite, în luna martie 

2.  „Reducerea Riscului de 
Recidivă după 
Închisoare” – program de 
pregătire pentru liberare 
și asistență post-penală 
a persoanelor private de 
libertate 

Informarea și consilierea persoanelor aflate în ultima parte a 
perioadei de detenție privind serviciile și beneficiile la nivel local 
Activități specifice, în parteneriat cu Penitenciarul Focșani: 
- Deplasare la Sesiunea Piața, din 28.05.2015, la Penitenciarul 

Focșani; 
- în data de 9 decembrie a avut loc ultima Sesiune Piața, din 

anul 2015 
 

Partener  
Penitenciar 
Focșani 

2 persoane liberate solicitanți 
SPLAS (VMG, handicap) 
1 set de materiale de informare 
și consiliere actualizat 
2 evenimente în pateneriat 
35 persoane aflate în ultima 
parte a perioadei de detenție 
informate 

3 Proiect de HCL Propunere de modificare a listei situațiilor deosebite și a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a prestațiilor 
financiare excepționale 

SPLAS 
Focșani 
CL Focșani 

1 propunere de HCL, în 
consultare publică  

4 „Biblioteca vie” Participare în data de 26.06.2015 la proiectul „Bibilioteca vie”, 
activitate inedită în care „cărțile” au fost oameni – angajați ai 
Penitenciarului Focșani, colaboratori, detinuți, cu care cititiorii 
inter-relaționeaza pentru a afla poveștile.   

Partener  
Penitenciar 
Focșani 

1 eveniment în pateneriat 
1 inspector din partea SPLAS 
participant 

5 „Soluții de integrare 
pentru grupuri 
vulnerabile” 
POSDRU/117/ 
6.2/G/124225 

SPLAS Focșani este implicat în proiect în mai multe obiective 
dintre obiectivele specifice, anume cel de analiză a situației 
grupurilor vulnerabile și respectiv dezvoltarea competențelor și 
calificarilor de bază. Pentru atingerea acestor obiective, SPLAS 
participă la selectarea grupului țintă de persoane vulnerabile cu 
handicap din Focșani, eligibile pentru calificare profesională.  
În data de 10 iunie 2015, inspectorii SPLAS Focșani au participat la 

Partener 
local 
DGASPC VN 

15 persoane cu dizabilități  
1 eveniment comun 
1 inspector din partea SPLAS 
informat 
1 eveniment final cu 
reprezentare SPLAS 
2 inspectori SPLAS informați 
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„Activarea unui serviciu de consultanță adresat firmelor județene, 
în vederea identificării unor forme de lucru alternative și flexibile 
accesibile persoanelor cu dizabilități pentru inserția pe piața 
muncii”, parte din faza a IV-a de implementare a proiectului. 
În data de 29 octombrie 2015, a avut loc seminarul de închidere a 
proiectului, cu informare asupra gradului de atingere a 
indicatorilor stabiliți.  

6 Formare Asistenți 
Personali 

Instruirea inițială sau reinstruirea la 2 ani a asistenților personali, 
este organizată gratuit de către angajator – SPLAS Focșani, în baza 
art. 38, lit.(a) din Legea 448/2006, coordonată și facilitată de 
specialiști proprii - formatori autorizați. 
Aceasta a fost cea de-a zecea sesiune derulată din 2008 până în 
prezent. Dintre asistenții personali participanți, 70 au fost instruiți 
și 70 reinstruiți.  
În total, Primăria Focșani, prin SPLAS Focșani, are 350 asistenți 
personali angajați, pentru a îngriji persoanele cu handicap grav de 
pe raza municipiului Focșani. 

Inițiator 1 sesiune de instruire AP 
organizată 
70 AP instruiți și 70 AP 
reinstruiți 
2 formatori autorizați implicați 
5 inspectori SPLAS implicați, 
sub coordonarea formatorilor 
autorizați 
2 instituții partenere prezente 
2 instituții media locale 
prezente la eveniment 
1 articol ziar, 1 aparție TV 

7 Consiliului Comunitar 
Consultativ 

Întâlniri trimestriale ale Consiliului Comunitar Consultativ îin 
domeniul protecției copilului  

Inițiator 4 procese verbale 

8 „Instruire pentru 
furnizarea de servicii 
moderne” 
POSDRU/ 

Activități specifice - parcurgerea pașilor necesari în vederea 
selecției, pentru formare profesională gratuită în domeniul 
incluziunii sociale. 
Recrutorul din partea Euro Best Team pentru grupul țintă de 
persoane dezavantajate, regiunea S-E Vrancea, a solicitat și a 
participat, în data de 18 iunie 2015 la o întâlnire cu reprezentanții 
SPLAS Focșani, în vederea instruirii acestora pentru meseriile 
baby-sitter/îngrijitori copii/îngrijitori bătrâni. 
Activități specifice de formare profesională gratuită în domeniul 
incluziunii sociale, începând cu data de 21 iulie  
În data de 28 octombrie 2015, cei 4 inspectori SPLAS au participat 
la webinarul T14 - Negociere, ascultare, feedback și critică, 
organizat la sediul DGASPC Buzău. 
În luna noiembrie, 2 inspectori SPLAS au participat la webinarul 
organizat la Focșani 
În luna decembrie 2015, s-a încheiat perioada de derulare a 
proiectului în parteneriat 

Partener 
local 
MMFPSPV 

Februarie 
18 dosare inspectori specialiști 
SPLAS, pregătite  
6 dosare inspectori specialiști 
SPLAS, depuse individual 
4 inspectori, beneficiari ai 
cursurilor de formare în 
domeniul incluziunii sociale 
4 inspectori, absolveniți ai 
cursurilor de formare în 
domeniul incluziunii sociale 
1 întâlnire comună pe proiect 
1 reprezentant, participant 
întâlnire, informat 
6 inspectori participanți la 2 
webinarii  

9 "Antreprenor 4x4 cu 
tracțiune integrală" 
POSDRU/135/5.2/S/1259

Proiectul “Antreprenor 4×4 cu tracțiune integrală” urmărește să 
dezvolte capacitatea oamenilor din rural de a se integra pe piața 
muncii, în special prin demararea propriilor afaceri. Proiectul este 

Inițiator  1 participant eveniment 
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85 “așezat” pe 4 roți, fiecare roată contribuind la evoluția 
profesională a grupului țintă, iar în final la ocuparea efectivă pe 
piața muncii a 78 de persoane. 
În data de 26.05.2015 a avut loc la Focșani conferință regională de 
promovare a antreprenoriatului rural, din cadrul proiectului. La 
conferință, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, ai 
organizațiilor neguvernamentale zonale, precum și antreprenori 
din diverse domenii de activitate, în special din mediul rural din 
zona de Sud-Est, și-au prezentat activitatea antreprenorială, 
punctând, de asemenea, provocările demarării unei afaceri în 
mediul rural . 

10 Campanie de informare 
și constientizare asupra 
fenomenului violenței în 
familie „E treaba ta!” 

În cadrul protocolului de colaborare 26408/13.05.2015, încheiat cu 
ADRA România, SPLAS Focșani a convocat și organizat evenimentul 
local din cadrul Campaniei de informare și constientizare asupra 
fenomenului violenței în familie „E treaba ta!”, în data de 20 mai 
2015, ora 10, Sala mare a Consiliului Local Focșani. 
 

Organizator  
Partener 
Principal 

1 eveniment organizat 
27 de persoane prezente – 
reprezentanți instituții locale, 
APL, ONG etc 
17 instituții partenere 
prezente 
2 instituții media locale 
prezente la eveniment 
1 articol de ziar 
1 aparție TV 

11 Eveniment diseminare 
„Manual pentru 
Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață la 
Nivel Local” 

Banca Mondială a lansat la sediul Reprezentanței Comisiei 
Europene în România, în data de 2 iunie 2015, Manualul pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață la Nivel Local. 
Întâlnirea a fost structurată pe durata întregii zile, pe mai multe 
sesiuni de lucru:  
- sesiunea de deschidere, sesiunea introductivă cu privire la 
aspectele directoare ale manualului, 
- sesiune cu privire la pașii în formularea intervențiilor,  
- sesiune cu privire la practici de succes, finanțare 2014-2020 

Invitat 
Banca 
Mondiala 

1 reprezentant, participant 
întâlnire 
1 inspector din partea SPLAS 
informat 
1 manual diseminat la nivel 
local 
 

12 Reţeaua socială romană 
de date 
POSDRU/168/6.1/S/1446
65 

Programarea pentru participarea, în luna octombrie, la activități 
specifice de formare profesională gratuită în domeniul 
antreprenoriatului social 
 

Operations 
Research 
Partener 
local   

5 inspectori, 
înscriși/confirmați pentru a 
beneficia de cursuri de formare 
în domeniul antreprenoriatului 
social, în luna octombrie 2015 
3 inspectori, beneficiari de 
cursuri de formare în domeniul 
antreprenoriatului social, în 
luna octombrie 2015 

13 Întreprinderi pentru 
servicii și producție 

Participarea, în luna octombrie/noiembrie, la activități specifice 
de formare profesională gratuită în domeniul antreprenoriatului 

Partener 
Operations 

3 inspectori, beneficiari de 
cursuri de formare în domeniul 
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POSDRU/168/6.1/S/1474
09  

social 
 

Research 
Partener    

antreprenoriatului social, în 
oct/nov 2015 

14 Întâlnirea Comitetului 
Coordonator al Corpului 
Profesional al 
Specialiștior în Servicii 
Sociale  

Sedința Comitetului Coordonator al Corpului Profesional al 
Specialiștior în Servicii Sociale a avut loc în data 22.05.2015, la 
sediul Asociației Municipiilor din România – București 
Principalele subiecte abordate au fost: 
- Diagnoza principalelor servicii sociale ca punct de plecare al 
intervențiilor legislative al CPSSS al AMR, pentru realizarea 
Strategiei 2020 de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
- Propunerea AMR de a intermedia dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu specialiști și instituții din țară și străinătate 
- Cooperarea S.P.A.S.-urilor în vederea asigurării unui management 
social eficient 
- Principalele probleme a S.P.A.S.-urilor din România 
- Campania „Singur acasă-ai grijă de copii tăi oriunde te-ai afla” , 
adoptată în planul de acțiune la nivel național; 
- Stabilirea proiectului programului de activități al CPSSS în 2015 și 
stabilirea datei Adunării Generale a CPSSS pentru 10-12 septembrie 

Invitat 
Membru in 
CAPS 

1 reprezentant, participant 
întâlnire 
1 plan de activități anual 
stabilit, prin contribuția 
reprezentanților prezenți 
1 campanie naționala aprobată 
Furnizare input și suport local 
pentru activitatea CPSS 
 

15 Întâlnirea Grupului de 
Lucru Mixt pentru 
implementarea 
Strategiei Guvernului 
României de incluziune a 
cetățenilor români 
aparținând minorității 
rome pentru perioada 
2015-2020 

Participare la Întâlnirea Grupului de Lucru Mixt pentru 
implementarea ”Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 
2015-2020”, de lucru regională privind armonizarea și coordonarea 
investițiilor finanțate din fonduri europene și bugetul de stat 
Evenimentul a avut loc la sediul Instituției Prefecturii Focșani, în 
data de 14 octombrie 2015. 

Invitat 
/Participant 

Participare la 1 întâlnire de 
lucru 
3 inspectori participanți 

16 ”Inițiativă pentru romii 

marginalizați” 
(POSDRU/165/6.2/S/141
022)  
 

Participare la evenimentul Caravana pentru sănătate, organizată 
în data de 20 octombrie la Focșani și care a avut ca scop 
promovarea unui stil de viață sănătos, prevenirea riscurilor de 
îmbolnăvire, precum și de combatere a disfuncțiilor sociale 
(conduită infracțională, consum de alcool și droguri). 

Partener al 

MMFPSPV  
Participare la 1 eveniment 
1 inspector participant 

17 Întâlnirea de lucru 
regională privind 
armonizarea și 
coordonarea investițiilor 
finanțate din fonduri 
europene și bugetul de 
stat 

Participare la Întâlnirea de lucru regională privind armonizarea și 
coordonarea investițiilor finanțate din fonduri europene și bugetul 
de stat 
Evenimentul a avut loc la ADR SE, Brăila în data de 15 septembrie 
2015 și a vizat Armonizarea și coordonarea investițiilor 
finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat 
Punctele principale de pe agenda întâlnirii de lucru au fost 
- Prezentarea contextului derulării proiectului de asistență 

tehnică 

Invitat / 
Participant 

Participare la 1 întâlnire de 
lucru 
1 inspector participant 
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- Coordonarea proiectelor de investiții 
- Ordonarea proiectelor de investiții în funcție de prioritate 
- prezentarea rezultatelor exercițiului de prioritizare a 

proiectelor la nivel de județ 
- Principii și soluții pentru armonizarea programelor și 

proiectelor de investiții 
- Mecanisme de evaluare și selecție pentru Axa 4 „Dezvoltare 

Urbană Sustenabilă” a POR 2014-2020 

18 „Corpul meu îmi 
aparține – violența 
sexuală în rândul 
tinerilor: conștientizare 
și centru de 
consiliere”SEE 2009 – 
2014 - Fondul ONG Ro 

Participarea la evenimentul organizat la Focșani, în cadrul 
Caravanei „Corpul meu îmi aparține – violența sexuală în rândul 
tinerilor” – 28.10.2015, Colegiul Tehnic Edmund Nicolau. A fost 
organizată o sesiune informativă pentru specialiștii care intră în 
contact cu victimele, cu diseminare de materiale educative privind 
violența sexuală și suportul necesar victimelor 

Invitat 
A.L.E.G. 
Sibiu 
 

1 inspector informat 

19 Proiect educativ 2015 – 
2016 
„Decât reactiv, mai bine 
preventiv!” 

În data de 26.11.2015, în cadrul Colegiul Economic M. 
Kogalniceanu Focșani (CEMK), a fost organizat un eveniment, sub 
denumirea „Ridică-te și fugi”, derulat în cadrul Proiectului „Decât 
reactiv, mai bine preventiv” 
În data de 16.12.2015, în cadrul C.J.R.A.E. Vrancea, a fost 
organizată o întâlnire în vederea dezvoltării colaborării inter-
instiuționale, în cadrul proiectului  

Partener 
CJRAE 

1 eveniment extra curicular 
realizat  
6 parteneri locali implicați  
41 elevi participanți informați, 
din 6 clase liceale 
1 eveniment realizat  
6 parteneri locali implicați 

20 Ziua internaţională 
pentru eliminarea 
violenţei în familie 

Campanie pentru a marca Ziua internaţionala pentru eliminarea 
violenţei în familie 25 noiembrie 2015, organizată la CEMK 
Focșani 

Partener 
CJRAE 

1 eveniment local realizat  
47 persoane participante 
informate 
1 inspector participant 

21 „Tineri pe picioare” Proiectul de solidaritate Italia-România „Tineri pe picioare”, cu 
finalitate socio-sanitară este funcțional din anul 2004, realizat în 
parteneriat de către AUCI ong. (Associazione Universitaria per la 
Cooperazione Internazionale/Asociaţia Universitară pentru 
Cooperare Internaţională), Universitatea Catolică „Sacro Cuore" 
din Roma şi Episcopia Ortodoxă Româna din Italia. Inițiativa își 
propune să sprijine tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 45 de 
ani cu dizabilități motorii în urma amputărilor suferite, promovând 
și facilitând reintegrarea acestora pe piața muncii și în viața 
socială. 
În data de 17.12.2015, a fost organizată o întâlnire pentru 
promovarea proiectului, ocazie cu care au fost sprijinite material 
18 familii, cu un nr total de 46 de copii. 

Partener 
local AUCI 
Universitatea 
Catolica 
„Sacro 
Cuore" 
Propatria 

1 eveniment de promovare 
organizat 
35 persoane informate cu 
privire la proiect 
46 copii/18 familii sprijinite 
material 
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În anul 2015, SPLAS Focșani a actualizat permanent informația și materialele aflate pe 

propria pagina de internet, la adresa http://splasfocsani.wordpress.com/. 

http://splasfocsani.wordpress.com/
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CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

 
Cantina de ajutor social funcţionează în baza Legii nr. 208/1997 şi a Hotărârii nr. 22/27 

februarie 1997. Ca unitate de asistenţă socială cu personalitate juridică, funcţionează în 
subordinea Consiliului local şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor acestei legi. 

Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuit sau contra cost persoanelor 
aflate în situaţii economice, sociale sau medicale deosebite. De serviciile Cantinei de ajutor 
social pot beneficia următoarele categorii: 

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit  mediu 
lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o singură 
persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social. Nivelul venitului minim garantat 
este stabilit prin Legea nr. 416/2001. Cuantumul acestuia este în prezent de 142 lei iar 
alocaţia de hrană este în cuantum de 12 lei, conform HG nr. 903/2014;  

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 al 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 izolate social, nu au susţinător legal, sunt lipsite de venituri;  
f) invalizii şi bolnavii cronici;  
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 

 

 
 

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 
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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 următoarele servicii sociale persoanelor 
îndreptăţite: 
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. 

HHrraannaa  ssee  ddiissttrriibbuuiiee  ppeennttrruu  cceellee  ddoouuăă  mmeessee,,  ddee  rreegguullăă,,  oo  ddaattăă  ppee  zzii,,  llaa  sseeddiiuull    CCaannttiinneeii..  
 
Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de 

anchetă socială. 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. 

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 72 
de ore lunar, la solicitarea primarului, la acţiuni sau lucrări de interes local fără a se putea 
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii, 
conform Hotarârii nr. 237/2001 privind stabilirea participării persoanelor care beneficiază de 
serviciile Cantinei, un număr de 25 persoane. La finele anului 2015, beneficia de serviciile 
Cantinei de ajutor social Focşani un număr de 496 beneficiari, adică 154 de familii. 

Din numărul de 496 persoane care beneficiază de hrană pe bază de anchetă socială, un 
număr de 30 de familii 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. 
 



 

 

170 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

 
 

Din totalul de 496 persoane, Cantina de ajutor social distribuie hrană pentru 12 
pensionari, 24 persoane - invalizi și bolnavi cronici, 17 persoane care au implinit vârsta 
pensionarii, dar care nu beneficiaza de nicio formă de protecție socială, 23 persoane care 
beneficiaza de 90 zile și 420 minori. 

 
Pentru 40 persoane, care din motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei, se 

distribuie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul fiind 
gratuit, conform Legii nr. 208/1997, art. 5 alin. 2. În anul 2015 s-au alocat de la bugetul local 
credite bugetare în forma inițială în sumă totală de 2.930.000 mii lei, alocaţia de hrană fiind de 
12 lei. 

 
În anul 2015 Cantina a realizat următoarele cheltuieli: 
 

 mii lei 
TOTAL CHELTUIELI                                                            2.763.351 
CHELTUIELI DE PERSONAL 228,374 
BUNURI SERVICII 2.305,357 
Din care:  
1. Hrană pt oameni 2.142,182 
2. Bunuri și servicii 81,659 

- Încălzit, iluminat 30,015 
- Materiale pt curățenie 6,042 
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- Apă, canal, salubritate 3,473 
- Poştă telefon telex radio 1,780 
- Furnituri de birou 3,216 
- Piese schimb 1,000 
- Carburanți 6,000 
- Alte bunuri şi prestări servicii 30,133 

3. Medicamente 0,730                        
4. Reparații curente 17,569 
5. Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,850 
6. Protecția muncii 2,416 
7. Pregătirea profesională 0,000 
8. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 55,951 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 229.800 
Tichete cadou pentru asistenta sociala 229,800   

 
Cheltuielile de personal au fost aprobate pentru un număr de 11 persoane, conform 

organigramei aprobate de Consiliul Local prin Hotărâre nr. 36/2015. 
În anul 2015, a fost aprobat prin HCL nr. 113/24.04.2014 un număr de 17 posturi în 

organigrama şi statul de functii. În prezent sunt ocupate doar 8 posturi iar 9 posturi sunt vacante 
(4 - studii superioare; 5 - studii medii). 

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 indicatorul numărului de mese servite de beneficiarii 
Cantinei de ajutor social se prezintă astfel: 

Nr. mediu 
beneficiari 

Zilnic 

Total 
zile 

Total mese 
servite 

Valoarea 
Alocaţiei 
Conform 

H.G.421/2008 

Valoarea 
asigurată 
prin buget 

Valoare 
sponsorizata  

Procent 

0  1 2 3 4 5 = 3/2 

536 328 2.109.587,87 2.109.696 2.211.500 1 104,82 

TICHETE SOCIALE (DE MASĂ12 LEI/BUC) 

478 37 212.280 230.000   108,34 

 365      

 
De asemenea, în anul 2015 s-au aprobat 3.827 mese, adică 319 persoane (în medie 27 

persoane/lună), persoane aflate în situaţii economico-sociale şi medicale deosebite (în cazurile 
de urgenţă, servirea mesei la cantina de ajutor social Focşani a fost aprobată pentru cel mult 7 
zile, de directorul instituţiei), mese a căror valoare se ridica la suma de 41.083 lei.  

La data de 31.12.2015, debitele create reprezentând contravaloarea a 30% din mese, au 
fost în cuantum de 43.155,00 lei, încasându-se și virându-se către Primărie suma de 51.793,00 
lei.  

Instituţia a colaborat cu 14 firme şi persoane fizice furnizori de alimente, cu care s-au 
încheiat contracte de furnizare de produse şi cu alte 9 firme au fost încheiate contracte de 
prestări servicii, achiziţia de produse realizându-se prin SEAP, conform OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Pe parcursul anului, Cantina a asigurat pregătirea hranei pentru alte persoane aflate în 
situaţii economico-sociale şi medicale deosebite, pregatind 400 pachete cu hrană pentru 
Sărbătorile Sfinte ale Paștelui, în valoare de 50 lei/pachet; şi pentru sărbătorile de iarna s-a 
asigurat hrana, pregătindu-se de asemenea 400 pachete, în valoare de 50 lei/pachet. 

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită 
de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, au fost distribuite 760 cutii lapte 
praf, pe baza rețetelor emise de medicul de familie. 
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PPrrooppuunneerrii  ppeennttrruu  aannuull  22001166:  

 promovarea unor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfectionare în 
acest domeniu, prin împărtășirea de modele de bună practică cu alți furnizori de servicii 
sociale;  

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale acordate, prin evaluarea continuă a personalului 
angajat şi a nevoilor de formare profesională a acestuia; 

 asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 
continuă a personalului și dezvoltarea cunoștintelor culinare; 

 asigurarea accesului persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite 
la serviciile sociale furnizate de instituţie; 

 consolidarea colaborării asistentului social cu beneficiarii acestor servicii, prin acordarea 
asistenţei necesare, prin vizitarea acestora la domiciliu, pentru evaluarea modului şi 
condiţiile acestora de viață; 

 promovarea și consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile nonguvernamentale care 
activează în domeniul combaterii sărăciei;  

 implicarea beneficiarilor 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; susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze 
interesele, acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor; 

 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 prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială, 
prin implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în astfel de activităţi 
de prevenţie; 

 modernizarea blocului alimentar. 
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CǍMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCŞANI 
 

În anul 2015, Cǎminul pentru Persoane Vârstnice Focşani a beneficiat de un buget anual 
pentru cheltuieli curente de 1.252 mii lei, pentru cheltuieli de personal fiind alocată suma de 
391 mii lei, iar pentru bunuri și servicii - 861 mii lei. Au fost angajate cheltuieli în valoare de 
1235,77 mii lei, din care 387,79 mii lei reprezintă cheltuieli de personal iar 847,98 mii lei sunt 
cheltuieli de bunuri și servicii. 

În anul 2015, instituţia a realizat venituri de 1.227,78 mii lei, compuse din: 

 subvenţie de la Primărie: 822,63 mii lei; 

 venituri proprii (contribuţia persoanelor asistate): 405,15 mii lei. 
 

 
 

La data de 31 decembrie 2015 se ȋnregistrează obligaţii ȋn plată faţă de furnizori, pentru 

cheltuieli materiale, ȋn sumă de 7,99 mii lei (reprezentȃnd contravaloarea hranei achiziţionate ȋn 

ultima săptămȃnă a lunii decembrie 2015). 

La sfȃrşitul anului 2015, instituţia nu ȋnregistrează plăţi restante. De asemenea, în anul 
2015 nu au existat operaţiuni respinse la viza de control financiar preventiv propriu. 

La nivelul realizǎrilor instituţiei, situaţia se prezintă 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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 în baza parteneriatului de colaborare dintre instituţie şi Penitenciarul Mândreşti, 
persoanele private de libertate au efectuat periodic lucrări de igienizare-ecologizare a 
spaţiului verde aferent instituţiei, precum şi lucrări de deszăpezire atât a curţii cât şi a 

căilor de acces ȋn instituţie; 
 au continuat activitățile de recuperare medicală (kinetoterapie), ceea ce a însemnat o 

îmbunătățire semnificativă a capacității motorii pentru beneficiarii care au astfel de 
probleme; 

 periodic, a fost evaluată starea de satisfacţie a beneficiarilor, la dispoziţia cărora a fost 
pus şi un registru de sugestii şi reclamaţii, ţinându-se cont de părerea acestora atât în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor, cât şi în îmbunătăţirea actului managerial; 

 prin implicarea intensă a personalului medical ȋn procesul de ȋngrijire-monitorizare şi 

supraveghere afecţiuni cronice, s-a reuşit ȋnscrierea unui procent de peste 85% dintre 
beneficiari la acelaşi medic de familie, medic ce efectuează lunar activităţi de control 
al 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 sănătate şi securitate a 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 arondat zonei, beneficiarii au 

participat la discuţii şi instruiri ȋn domeniul protecţiei personale (transportul cu 
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mijloacele de transport ȋn comun, măsuri de prevenire pentru a nu deveni victime ale 
infractorilor sau accidentelor rutiere etc); 

 în baza parteneriatului cu Fundația de Cruce Roșie Filiala Vrancea, dar și a 
parteneriatelor încheiate cu instituții de învățământ postliceal de specialitate - școli 
postliceale sanitare, a crescut numărul de membri ai societății civile care s-a implicat 
în oferirea de sprijin moral și servicii socio-medicale; 

 apariția de noi reglementări în domeniul voluntariatului a atras după sine o colaborare 
cu un număr mai mare de voluntari pe domeniile de asistență medicală și asistență 
socială; 

 ca urmare a suplimentării organigramei cu un post de bucătar, s-a putut îmbunătăți și 
oferi în condiții optime hrana pentru beneficiarii instituției (3 mese principale calde și 2 
gustări zilnic, pe perioada întregii săptămâni). 
 

Dacă la ȋnceputul anului 2015 se găseau în instituţie 52 de beneficiari, la finele anului 
numărul acestora se ridica la 60, realizându-se astfel ocuparea integrală a locurilor de cazare în 
instituție. Totuşi, numărul mediu de beneficiari pe parcursul anului a fost de 52, acest lucru 
datorându-se fluctuaţiilor (intrări/ieşiri). 

 
Propuneri pentru 2016: 

 
 menținerea gradului de ocupare la nivelul actual; 
 atragerea de voluntari; 
 continuarea parteneriatelor socio-culturale şi atragerea mai multor parteneri; 
 organizarea a minimum o excursie cu beneficiarii la o instituţie similară din ţară (Bacău, 

Lacu Sărat, Iaşi); 
 continuarea dotărilor sălii de ergoterapie prin sculptură; 

 autogospodărirea ȋn procent de minim 50% pentru perioada rece (murături, compoturi, 
gemuri, dulceţuri etc.); 

 implicarea unui număr mai mare de ONG-uri și membri ai societății civile în procesul de 
furnizare de servicii sociale și sprijin emoțional. 
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SERVICIUL PUBLIC CREŞE 

 
Serviciul Public Creşe funcţionează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliul Local al municipiului Focşani, începând cu data de 1 septembrie 2013.  

SSeerrvviicciiuull  PPuubblliicc  CCrreeşşee prestează servicii de educaţie timpurie antepreşcolară gratuite. 
Creşa este un serviciu de interes local, public, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, 
servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie pentru copiii de vârsta 
antepreşcolara. 
 
 

                   
 

  
În 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 

La stabilirea costului lunar de întreţinere pentru un copil ce frecventează creşa s-a ținut 
cont de metoda de calcul descrisă în HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare 
şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolara.  

Pentru anul 2015, acest cost a fost stabilit prin hotărâre de Consiliu local în cuantum de 
447 lei/copil/lună. Conform aceleaşi metodologii, părintele plăteşte pentru un copil 20% din 
costul lunar de întreţinere, adica 90 lei/copil/lună. Hrana pentru fiecare copil este în suma de 
12 lei/zi iar această sumă acoperă micul dejun, masa de prânz (felul I, felul II şi desert) şi 
gustarea de după-amiază. 

În anul 2015, s-au alocat de la bugetul local credite în sumă totală de 1.026.000 lei, 
repartizate astfel: 

- lei – 
CodIndicator Denumire Credite 

bugetare inițiale 
Angajamente 
legale 

00 TOTAL CHELTUIELI 1026000.00 874117.99 

01 CHELTUIELI CURENTE 1026000.00 874117.99 

10 TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

386000.00 435422.00 

10.01 Cheltuieli salariale în bani 306000.00 354505.00 
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10.01.01 Salarii de bază 296000.00 345237.00 

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă 0.00 0.00 

10.01.06 Alte sporuri 10000.00 9268.00 

10.03 Contribuții 80000.00 80917.00 

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 60000.00 56148.00 

10.03.02 Contribuții de asigurări de somaj 2000.00 1562.00 

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de 
sănătate 

15000.00 18423.00 

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru 
accidente de muncă și boli 
profesionale 

1000.00 699.00 

10.03.06 Transferuri privind contribuții de 
sănătate pentru persoane beneficiare 
de ajutor social 

2000.00 4085.00 

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 640000.00 438695.99 

20.01 Bunuri și servicii 89500.00 105148.68 

20.01.01 Furnituri de birou 3000.00 3947.53 

20.01.02 Materiale pentru curățenie 20000.00 19946.22 

20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică 39000.00 39129.37 

20.01.03.02 - încălzire cu gaze (Distrigaz) 34000.00 34206.58 

20.01.03.04 - energie electrică (ELECTRICA) 5000.00 4922.79 

20.01.04 Apa, canal și salubritate 6000.00 7861.35 

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, 
internet 

1500.00 3144.26 

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu 
caracter funcțional 

10000.00 9533.27 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

10000.00 21586.68 

20.02 Reparații curente 30000.00 47444.00 

20.03 Hrană 191000.00 172835.90 

20.03.01 Hrană pentru oameni 191000.00 172835.90 

20.04 Medicamente și materiale sanitare 3000.00 3906.85 

20.04.01 Medicamente 1000.00 1970.33 

20.04.02 Materiale sanitare 1000.00 948.60 

20.04.04 Dezinfectanți 1000.00 987.92 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de 
inventar 

24000.00 43911.56 

20.05.01 Uniforme și echipament 4000.00 467.73 

20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat 0.00 3498.04 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 20000.00 39945.79 

20.13 Pregătire profesională 1000.00 2175.00 

20.14 Protecția muncii 1500.00 2250.00 

20.30 Alte cheltuieli 300000.00 61024.00 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 300000.00 61024.00 

 
Analizand EExxeeccuuţţiiaa  BBuuggeettaarrăă la finele anului 2015, se constată următoarele: 

 La activitatea finanţată din bugetul local privind cchheellttuuiieelliillee  ddee  ppeerrssoonnaall, în anul 2015 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 cchheellttuuiieelliillee  ccuu  bbuunnuurrii şşii  sseerrvviicciiii, în anul 
2015 s-au angajat cheltuieli şi s-au efectuat plăţi către furnizorii de servicii, furnizorii de 
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alimente, materiale de curăţenie şi dezinfectanţi şi medicamente. Unitatea efectueaza achiziții 
directe prin SEAP. 

În cursul anului 2015 s-au alocat sume din buget pentru: 
- igienizarea la ambele creșe a tuturor spațiilor; 
- dezinfecția, deratizarea și dezinsecția ambelor creșe; 
- efectuarea examenului de medicina muncii pentru întreg personalul; 
- s-au verificat centralele termice; 
- s-au achiziționat stingătoare noi la ambele creșe; 
- s-au verificat cântarele; 
- s-au achiziționat termometre de frigidere. 
- s-a refacut holul de la parterul Creșei nr. 1; 
- s-a refăcut casa scării la Creșa nr. 1 cu schimbarea balustradei și cu montarea gresiei; 
- s-a amenajat și mobilat o clasă la Creșa nr. 7; 
- s-au înlocuit ușile vechi cu uși termopan și ușa de la magazia de alimente a Creșei nr. 1 

cu ușă metalică și s-au făcut reparațiile aferente acestor lucrări la Creșa nr. 1; 
- s-au schimbat corpurile de iluminat în băile de la Creșa nr. 7; 
- s-a amenajat și s-a schimbat instalația sanitară la cabinetul medical de la Creșa nr. 7.             

O atenție deosebită a fost acordată dotării tehnico-materiale a unităților cu 
echipamentele necesare unei bune funcționări. În acest sens au fost achiziționate următoarele: 

- un aragaz profesional și o hotă la Creșa nr. 1; 
- 2 frigidere, câte unul pentru fiecare creșa și o vitrină frigorifică pentru Creșa nr. 7; 
- echipamente de protecție pentru personalul ambelor creșe; 
- lenjerii și fețe de masă; 
- s-a mobilat și dotat cabinetul medical de la Creșa nr. 1; 
- s-au cumpărat jucării la ambele creșe; 
- s-a completat inventarul bucătăriilor celor două creșe cu veselă și ustensile de gătit; 
- s-a mobilat o clasă la Creșa nr. 7; 
- sistem de alarmare în caz de incendiu pentru ambele creșe; 
- s-au achiziționat dulapuri pentru medicamente la ambele creșe. 
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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 25 posturi, restul 
posturilor fiind vacante. În decursul anului 2015 s-au organizat concursuri pentru ocuparea 
posturilor de asistent medical principal și referent de specialitate, care s-au ocupat. 

Unitatea a fost verificată de către organele de control din cadrul DSP, DSV, ISU, iar în 
urma acestora nu s-au constatat probleme deosebite. 

Sunt încheiate contracte de voluntariat pentru ambele creșe. Nouă persoane din cadrul 
Serviciului Public Creșe au participat la un curs de igienă, iar altele două la un curs de utilizare 
SEAP. 

În anul 2015, copii din ambele creșe au participat la diverse activități organizate cu 
ocazia zilei de 1 și 8 Martie, 1 Iunie, 1 Decembrie, de Sf. Nicolae și serbare de Moș Crăciun. Cu 
ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun copii ambelor creșe au primit pachete cadou. 

Dotarea Serviciului a fost îmbunătățită cu două calculatoare, pentru buna desfășurare a 
activității. 
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           Pentru anul 2016 se are în vedere: 

- construirea acoperișului la Creșa nr. 7; 
- refacerea gardului la Creșa nr. 7; 
- extinderea rețelei de creșe și ocuparea posturilor vacante; 
- amenajarea unui loc de joacă la fiecare creșă; 
- promovarea unei imagini cât mai bune a Serviciului Public Creșe în rândul comunității. 
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TEATRUL MUNICIPAL FOCŞANI 
 
 

 
 
   

Cu plusuri şi minusuri, anul 2015 a fost pentru Teatrul Municipal Focşani unul cu o 
activitate susţinută. 

 Astfel, la 15 ianuarie, la aniversarea lui Mihai Eminescu, am participat la depunerea de 
flori la bustul poetului aflat în Piaţa Teatrului, iar în foyer-ul Teatrului, Sorin Francu, directorul 
instituţiei, împreună cu elevi ai Colegiului Naţional “Unirea”, a vorbit despre opera poetului.  

În data de 17 ianuarie, în sala Teatrului a avut loc un concert susţinut de soprana Bianca 
Ionescu şi pianistul Ştefan Doniga. 

Pe 20 ianuarie, Teatrul Municipal a jucat spectacolul “Jocuri bizantine” de G. Méhes iar 
pe 22 ianuarie comedia “Încurcă lume”. De asemenea, la 24 Ianuarie, Teatrul Municipal a fost 
prezent la manifestările din Piaţa Unirii.  

Tot în luna ianuarie, Teatrul a găzduit spectacolul “Fă-mi loc”, în care au putut fi 
revăzuți actorul Marius Manole şi minunata Medeea Marinescu. Luna ianuarie se încheie, în data 
de 30, cu festivitatea de premiere la olimpiada de matematică a Colegiului Naţional “Al. I. 
Cuza”. 

 Luna februarie debutează frumos cu atât de apreciatul spectacol “Bolnavul închipuit”, 
jucat în data de cinci ale lunii. 

În data de 12 februarie s-a jucat spectacolul “Hangiţa”, pus în scenă de Sorin Francu. 
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De asemenea, au avut loc repetiţii ale spectacolului “O noapte furtunoasă”, în data de 
18 februarie, iar a doua zi, pe nouăsprezece, a avut loc spectacolul cu acelaşi titlu. 

În perioada 20 – 28 februarie au avut loc repetiţii la spectacolul pentru copii “Cerşetor şi 
prinţ”. 

În data de 26 februarie, de la ora 19,00, a avut loc spectacolul “Fericire conjugală”. 

 Luna martie este cea mai generoasă în evenimente. Astfel, în data de 7 martie a avut loc 
un spectacol dedicat doamnelor, la care şi-au dat concursul, pe lângă actorii bucureşteni Eugen 
Cristea şi Adrian Păduraru şi actorii focşăneni Paula Grosu şi Sorin Francu. 

În data de 11 martie, Horaţiu Mălăele a putut fi văzut în spectacolul “În valea cu parfum 
de flori şi zumzet de albine”. 

Pe data de 14 martie sala a aparţinut Palatului Copiilor, care au susţinut Festivalul de 
dans. 

Un spectacol frumos, în care a jucat Magda Catone, “Angajare de clown”, de Matei 
Vişniec, a avut loc în data de 20 martie. 

Pe 22 martie Teatrul Municipal Focșani (T.M.F.) a avut repetiţie la “Hamlet” pentru 
Galele Teatrale Focşănene, care şi-au deschis “porţile” în data de 23 cu spectacolul Teatrului 
bucureştean “Unteatru”, “La ţigănci”, după nuvela fantastică a lui Mircea Eliade. 

Pe 24 martie T.M.F. joacă spectacolul “Bolnavul închipuit” de Molière, iar pe 25 martie 
“Hamlet”, de Shakespeare. Maratonul continuă în ziua următoare cu spectacolul “Rătăciţi în 
dragoste” în care au putut fi văzuţi Dana Dembinski şi Sorin Francu.  

Ultimul spectacol jucat în Gale de T.M.F. a fost “Jocuri bizantine”, susţinut în seara zilei 
de 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului, prilej cu care Sorin Francu, directorul Teatrului, a 
spicuit din mesajul adresat anul acesta de regizorul polonez Krzysztof Warlikowski. 

În seara de 28 martie, Teatrul “Metropolis” a adus pe sena focşăneană spectacolul 
“Fantoma, dragostea mea”. 

Galele Teatrale, dar şi luna, s-au încheiat în seara de 30 martie cu spectacolul Teatrului 
Naţional Bucureşti “Allegro, ma non troppo”. 

Aşa cum spuneam şi la început, trimestrul întâi a fost unul fructuos, cu aprecieri din 
partea publicului. 
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 “Şcoala altfel” este un proiect ce se derulează în fiecare an în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Vrancea. Astfel că, în data de 6 aprilie 2015, Teatrul Municipal Focşani a 
jucat, la sediu, spectacolul de marionete “Cerşetor şi prinţ” - două reprezentaţii, iar în 
deplasare, la Buzău, spectacolele “Cu păcală” şi “O noapte furtunoasă”. 

Și zilele următoare, în 7 și 8 aprilie 2015, spectacolele s-au jucat din nou la Buzău, dar și 
la Focșani, la Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga, Şcoala nr. 9 Ștefan cel Mare și Colegiul Economic Mihail 
Kogalniceanu. 

În data de 20 aprilie, Teatrul Municipal a găzduit Festivitatea de deschidere a 
olimpiadei naţionale de chimie, olimpiadă ce a avut loc la Colegiul Naţional “Unirea”. 

În foyer-ul Teatrului a avut loc, în data de 21 aprilie, la ora 10,00, o lectură din “Cartea 
şoaptelor” de Varujan Vosganian. Astfel de lecturi s-au desfăşurat la nivel mondial, la aceeaşi 
oră, cu prilejul comemorării a o sută de ani de la genocidul împotriva armenilor. 

Aşteptat cu nerăbdare a fost concertul susţinut de Fuego în data de 24 aprilie 2015. 
Luna aprilie se încheie în data de 29, când în Sala Teatrului Municipal a avut loc o 

întrunire a Protoeriei 1, Focşani. 

 Luna mai a fost mai săracă în evenimemte pentru că multe dintre spectacole au fost 
anulate. Poate fi însă menţionată, în data de 15 mai, o întrunire a Clubului Rotary. 

Teatrul Municipal Focşani a susţinut în data de 21 mai spectacolul cu piesa “Hangiţa”. 
Teatrul “Bacovia” din Bacău a jucat, în data de 22 mai, spectacolul pentru copii “Regele 

mincinoşilor”. 
Ultima parte a lunii mai, începând cu data de 27, a fost ocupată de cursurile festive ale 

diverselor licee.  

 Luna iunie continuă în aceeaşi notă, de închirieri de sală pentru cursuri festive de 
închidere. De asemenea, Universitatea Bucureşti - Filiala Focşani a avut curs festiv, pe 5 iunie. 
Asociaţia Părinţilor pentru Susţinerea Orei de Religie a avu o întrunire în sala Teatrului în data de 
11 iunie. 

Clubul “Retro dance strudio” a susţinut în data de 14 iunie un spectacol în care micii 
dansatori şi-au dat măsura talentului lor. 

Sub patronatul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei şi a Protoeriei 1 Focşani, în prezenţa 
Înaltpreasfinţitului Ciprian, a avut loc, în data de 16 iunie, premierea elevilor olimpici. 

Cursurile festive au continuat și la final de lună iunie. 
Și în prag de vară activitatea Teatrului Municipal a fost plină de evenimente. Astfel că, în 

luna iunie, au început repetiţiile de text la noul spectacol al TMF „Car(n)agiale horror show”, 
pus în scenă de aceeaşi talentaţi regizori Andrei şi Andreea Grosu. De asemenea, a găzduit 
diverse acţiuni - cursurile festive ale Liceului nr. 1 ”Edmond Nicolau”, ale Universităţii Bucureşti, 
Filiala Focşani, ale Liceului Sportiv, precum şi ale Colegiului Naţional „Al.I. Cuza”. Asociaţia 
Părinţilor pentru Ora de Religie a avut o întrunire în sala Teatrului în data de 11 iunie, precum şi 
Protoeria 1 Focşani, sub patronajul Înaltpreasfinţitului Ciprian, episcopul Buzăului şi Vrancei, 
care a premiat olimpicii la chimie, în data de 16 iunie. Totodată, clubul de dans „Retro dance” a 
susţinut un spectacol pe scena Teatrului, în data de 14 iunie. 

 Luna iulie stă sub semnul de sărbătoare a Zilelor Focşaniului. Pe lângă manifestările din 
Piaţa Unirii, focşănenii au putut intra în sala de spectacol a Teatrului unde, în prima zi, au putut 
audia un concert susţinut magistral de corul „Madrigal”. De asemenea, în data de 7 iulie, s-a 
desfăşurat Festivalul Internaţional Coral „Pastorala”. Apoi, pe 5 iulie, orchestra „Unirea” a 
Ateneului Popular a susţinut un minunat concert cu invitaţi ai Teatrului de Operetă Bucureşti. 

Teatrul Municipal Focşani a prezentat, în data de 6 iulie, pentru publicul său spectacolul 
„Jocuri bizantine” care se bucură de un mare succes. 
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„Summer Blues Festival”, un spectacol caritabil organizat de Clubul Rotary, desfăşurat 
în seara zilei de 7 iulie în sala Teatrului, a adus în scenă doi mari virtuozi ai trompetei, precum şi 
alţi cântăreţi ce au încântat publicul aflat în sală, dar şi pe cel aflat în Piaţeta Teatrului, unde a 
fost montat un imens ecran pe care s-a proiectat, în direct, concertul din sală. 

În data de 12 iulie, Paula Grosu, Sorin Francu şi George Costin, au participat la Bârseşti, 
la momentul evocator dedicat lui Ştefan cel Mare. 

În seara de 21 iulie, Teatrul Municipal Focşani a prezentat avanpremiera spectacolului 
„Car(n)agiale horror show”, pe care l-au susţinut pentru aniversarea înfiinţării ISU. 

În această atmosferă s-a încheiat şi stagiunea 2014–2015, deoarece luna august a fost 
dedicată concediilor. 

 Stagiunea s-a reluat în toamnă, în data de 6 octombrie cu spectacolul “Dineu cu proşti”, 
o excelentă comedie în care publicul le-a admirat măiestria actorilor Horaţiu Mălăiele, Ion 
Caramitru (care semnează şi regia), Medeea Marinescu, Alexandru Georgescu. 

Ca urmare a evenimentului tragic din 30 octombrie 2015, din clubul Colectiv, lucrurile au 
luat o turnură nefavorabilă, dat fiind faptul că Teatrul Municipal Focşani a trebuit să-şi înceteze 
activitatea, neavând aviz de funcţionare de la ISU, până la reglementarea normelor de 
funţionare din perspectiva sus menţionată. De aceea, de la data de 30 octombrie, au avut loc 
repetiţii pentru spectacolul pentru copii “Cerşetor şi prinţ”, precum şi la noul spectacol al 
Teatrului Municipal Focşani “WLM ŞXPR – opere complete” de Jess Borgeson, Adam Long şi 
Daniel Singer, în regia regizorului Mihai Lungeanu, care a avut vizionare în data de 28 dec. 2015. 
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Datele economice ale anului 2015 sunt: 

TToottaall  mmaanniiffeessttăărrii  101 
din care: 

- reprezentări teatrale: 45 
- manifestări culturale:  56 

TToottaall  ssppeeccttaattoorrii  27.641 
din care: 

- de teatru:   8.553    
- cultură:           19.088 

TToottaall  vveenniittuurrii   1.816.135 lei 

TToottaall  cchheellttuuiieellii  1.816.135 lei 
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ATENEUL POPULAR  
„MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCŞANI 

 
Având în vedere că, prin Hotărârea de Consiliu Local nr.180 din 25 iunie 2015, Ateneul 

Popular a preluat prin absorbţie Formaţia Corală Tradiţională PASTORALA, portofoliul de proiecte 
a instituţiei a crescut mult, îmbogăţindu-se şi cu proiecte culturale în domeniul muzicii corale. 
Astfel, programele de artele spectacolului s-au diversificat, fiind de departe cele care dau cea 
mai mare consistenţă (culturală şi financiară) activităţii Ateneului Popular. Acesta funcţionează 
în continuare ca centru cultural, dar cu o mai mare vizibilitate în domeniul concertelor şi 
spectacolelor muzicale, instrumentale şi corale.  
 

 
 

Proiectele culturale din sfera artelor spectacolelor, alături de succinte descrieri ale 
activităţilor desfăşurate, susținute în cadrul Ateneului Popular în anul 2015: 
 

1. Stagiunea de Concerte a Orchestrei de Cameră UNIREA: 

Au avut loc 9 concerte – Concert Festiv (ianuarie), Concert simfonic (februarie), Gală de 
Operetă (martie), Concert romantic (aprilie) , Concert închidere stagiune (iunie), Concert Festiv 
de Ziua Focşaniului (iulie), Concert deschidere stagiune (octombrie), Concert simfonic 
(noiembrie), Concert de Crăciun (decembrie). 

Au fost, ca invitaţi, următorii solişti instrumentişti: Petre Gâscă (corn), Mihai Sârbu 
(corn), Răzvan Suma (violoncel), Bianca Ionescu (soprană), Daniela Vlădescu (soprană), Doru 
Iftene (tenor), Cristian Balaş (vioară), Ionuţ Mardare (fagot), Dan Arhei (chitară), Elene Dincă 
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(soprană), Viniciu Moroianu (pian), Claudia Codreanu (mezzosoprană) şi Alina Lăduncă Coban 
(soprană). 

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. Încet- încet, Focşaniul a început să-şi recapete statutul şi aura 
de oraş al muzicii, concurând cu multe capitale mari de judeţ.  
 

2. Stagiunea Camerală 

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 străinătate au urcat pe scena Ateneului 
Popular şi au oferit publicului momente îndelung aplaudate: Cvartetul CONSONANŢE (recital 
lunile ianuarie şi aprilie), Recital Seară spaniolă (cu studenţi canto UNMB, luna martie), 
Cvartetul ARTIS la Ziua Mediului, Recital TRIO CONTRASTE (în luna noiembrie). 

Stagiunea camerală focşăneană a intrat deja în circuitul concertistic la nivel naţional. 
 
 

3. Festivalului Naţional de Muzică Uşoara Românească "FLORENTIN DELMAR" 

Editia a 40-a 2015 a fost una aniversară şi a adus multe noutăţi privind formatul 
festivalului: 
 preselecţia concurenţilor cu două luni mai devreme, concurs de interpretare cu 

acompaniament de orchestră (Orchestra Viorel Gavrilă), scenografie şi decoruri cu ecrane 
şi computerizare audio-video. 

 În deschiderea Festivalului, s-a lansat dublul CD aniversar POEM, cu cele mai frumoase 
melodii, reorchestrate, ale compozitorului Florentin Delmar. 

 Juriul a fost alcătuit numai din personalităţi ale muzicii pop din România : Horia Moculescu – 
preşedinte, Marius Teicu, Viorel Gavrilă, Titus Andrei, Nicolae Caragea şi Corina Chiriac. 

 Recitalurile celor două seri de festival au fost susţinute de artişi bine cotaţi în show-biz-ul 
românesc: Trupa BERE BRATIS şi CORINA CHIRIAC. 

 Festivalul a confirmat încă o dată calitatea deosebită a concursului de interpretare, dar şi 
importanta contribuţie a Focşanilor în valorificarea patrimoniului muzicii uşoare româneşti. 

 
4. Festivalul de Muzică Uşoară pentru Copii „FLORILE DRAGOSTEI” 

A căpătat, din 2005, caracter judeţean, cu scopul de a atrage şi stimula copii talentaţi 
din tot judeţul Vrancea. 

Au urcat pe scenă 37 de participanţi, copii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani, grupaţi pe 
trei secţiuni, în două spectacole. Repertoriul a fost alcătuit numai din muzică uşoară 
românească. Premierea a avut loc de Ziua Copilului – 1Iunie. 
 

5. GALELE TEATRALE FOCŞĂNENE 

Festivalul aniversează Ziua Mondială a Teatrului – 27 Marie şi, în acestă privinţă, este 
unic în România.  

Spectacolele gestionate de Ateneul Popular au fost: Fantoma, dragostea mea cu trupa 
de actori a Tetrului METROPOLIS, Allegro, ma non troppo, cu prestigioasa trupă a Teatrului 
Naţional Bucureşti şi De veghe în lanul de ocară, cu tinerii actori ai Godot-cafe Teatru. 
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Actori precum Marius Florea Vizante, Monica Davidescu, Alexandra Velniciuc, Marius 
Rizea, Eugen Cristea, Gabriela Popescu au smuls ropote de aplauze, făcând deliciul publicului 
focşănean prezent în sala Teatrului Municipal. 

Spectacolele prezentate au atras la cele două săli, a Teatrului şi a Ateneului, peste 2500 
de spectatori, fiind, de departe, cel mai important eveniment cultural din prima jumătate a 
anului. 
 

6. Festivalul de Muzică Clasică „RINASCIMENTO MUSICI” 

În anul 2015 a fost organizată prima ediţie, cu scopul declarat de a promova mai 
accentuat muzica clasică în Municipiul Focşani şi de a atrage şi forma un public meloman. 

Recitalurile instrumentale s-au desfăşurat, cu precădere, în aer liber (esplanadă Mausoleu 
Sud şi esplanadă Muzeu Trepte de Istorie), din dorinţa de a permite accesul unui public căt mai 
larg la creaţiile de muzică clasică. Deschiderea a avut loc la Sala Ateneului, cu un recital de pian 
la patru mâini, apoi, în zilele următoare au avut recitaluri în aer liber - Cvartetul MOLDAVIA, 
Cvartetul SOLARTIS, Cvintetul LIRIC WIND şi un Duo Vioară-Chitară. 

Festivalul a fost primit cu multă căldură de public, iar ideea de muzică clasică în aer 
liber, în spaţiile de promenadă a focşănenilor a fost apreciată ca o iniţiativă menită să destindă 
şi să deschidă apetitul focşănenilor pentru muzica cultă. 
 

7. Stagiunea Corală Permanentă PASTORALA 

În anul 2015, Corul de Cameră PASTORALA a susţinut numeroase concerte şi recitaluri, 
atât din repertoriul laic, cât şi din cel religios. Corul a fost, de asemenea, prezent, cu recitaluri, 
la toate aniversările şi zilele naţionale. 

Astfel, cronologic, pot fi enumerate activităţile muzicale corale: Concert aniversar de 
Ziua Eminescu, Recital de Ziua Unirii – 24 Ianuarie, Concertul „Ţi-am adus în dar o floare”, de 
Ziua Femeii 8 Martie, Concertul tradiţional de Florii, Recital religios în Noaptea de Înviere, 
Recital de Ziua Eroilor şi Ziua Europei, Concert cu cântece pentru copii – 1 Iunie, Recital 
Cântece Ostăşeşti – Mărăşti, Recital Festiv – 6 August Mărăşeşti, Deschiderea Stagiunii de 
concerte în 30 octombrie, invitată Daniela Vlădescu – soprană, Recitaluri religiose în diferite 
biserici din Focşani. 
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8. Festivalul Coral Internaţional PASTORALA 

Festivalul a avut loc în perioada Zilelor Municipiului Focşani şi a avut ca scop valorificarea 
creaţiilor corale româneşti şi universale, precum şi schimbul de experienţă între diverse formaţii 
corale din ţară şi străinătate. 

La ediţia din 2015 au participat corurile: Corul SOLEMNIS din Satu Mare, Corul ARMONIA 
din Brăila, Corul TRISON din Brăila, Corul Mixt din Insula EVIA – Grecia, Corul „Neagu Ionescu” 
din Buzău, Corul „Ion Damaschin” din Buzău, Corul ASTRA din Buzău şi Corul „Ştefan Andronic” 
din Vulturu.  

Corurile au evoluat în faţa unui public numeros în sala Teatrului Municipal sau sala 
Consiluilui Local Focşani, dar şi în aer liber, la Mausoleul Sud Focşani, la Mausoleul Mărăşeşti. S-
au consolidat astfel parteneriatele dintre corurile invitate şi Corul PASTORALA, s-au făcut 
schimburi de partituri corale şi s-au lansat invitaţii la alte festivaluri corale din ţară. 
 

 
 

9. Festivalul Coral Naţional PASTORALA 

Festivalul se desfăşoară în prejma Sărbătorilor Crăciunului. În 2015 s-a organizat sâmbătă 
29 decembrie şi a beneficiat de prezenţa Înaltpresfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscop al 
Buzăului şi Vrancei. Au participat, pe lăngă Corul de Cameră PASTORALA, Corul „Neagu Ionescu” 
din Buzău, Corul ”Armonia” din Brăila şi Corul „Ştefan Andronic” din Vulturu.  

Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Ateneului Popular, în prezenţa unui public numeros 
şi au fost interpretate colinde şi cântece psaltice adecvate momentului Nașterii Domnului. 
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10. Turnee Naţionale şi Internaţionale 

Proiectul îşi propune să promoveze în plan naţional şi internaţional patrimoniul coral 
românesc, prin participarea Corului de Cameră PASTORALA la diverse festivaluri şi gale corale. 

În 2015, Corul PASTORALA a participat la Festivalul ASTRA de la Braşov, la Festivalul 
SOLEMNIS-FEST de la Satu Mare, la Festivalul Coral de la Buzău, unde a obţinut diplome şi 
distincţii pentru interpretare valoroasă. 

Activităţile din sfera artelor spectacolelor au avut, în anul 2015, un număr semnificativ 
de beneficiari – plătitori de bilete, dar și invitaţi, aproximativ 14.000 persoane şi s-au încasat din 
bilete 92.010 lei iar din sponsorizări şi publicitate suma de 16.850 lei. 

 

OFERTA DE PROGRAME EDUCAŢIONALE pentru adulţi şi copii a Ateneului a fost, şi în anul 
2015, foarte diversificată, venind în întâmpinarea nevoii de învăţare şi a ariilor de interes ale 
cetăţenilor, în concordanţă cu strategia Europei, aceea de a crea o societate a învăţării.  

 

 Proiectul Aniversări Culturale 

S-au realizat manifestări în parteneriat cu unităţi şcolare şi instituţii publice, la sediul 
acestora şi la sediul Ateneului și s-au aniversat: Mihail Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale, 
W.Shakespeare - 450 de ani de la naştere, Ziua Internaţională a Educaţiei, Ziua educaţiei 
nonformale, Zilele SIMION MEHEDINŢI, 2015 - Anul European al Patrimoniului Industrial şi 
Tehnic, Ziua Drepturilor Omului, Edith Piaf - 100 de ani de la naștere, Ziua Mondială a 
Poeziei, Ziua Mondială a Planetei Pământ, 15 mai - Ziua Internaţională a Familiei, Ziua 
Mondială a Dansului, Ziua Internaţională a Păcii. 

Au avut loc 13 activităţi, 4 la sălile Ateneului, o activitate la Casa de Cultură Odobeşti şi 7 
activităţi la diverse unităţi şcolare, în total având 910 beneficiari, în special tineri. 
 

 Proiectul Civilizaţiile Lumii 

Au fost realizate întâlniri, prezentări multi-media, dezbateri, expoziţii despre zilele 
naţionale ale ţărilor europene: Ziua Naţională a Regatului Olandei, Ziua Naţională a 
Germaniei, Ziua Naţională a Austriei, Ziua Naţională a Scoţiei, Hai-hui prin Lodra – note de 
călătorie. 

Parteneri au fost unităţi şcolare din municipiu, Clubul Pensionarilor Focşani, înregistrându-se 
în total 280 de participanţi. 

 
 

 Proiectul Conferinţele Publice ATHENAEUM 

Au fost realizate întâlniri publice cu oameni remarcabili din domeniul culturii şi artei, al 
ştiinţei, din mediul academic etc. Astfel, au fost invitaţi să conferenţieze:  Liviu Antonesei – 
scriitor (Conferinţa „Eminescu, emblemă a culturii naţionale”), Liviu Ioan Stoiciu – scriitor 
(Conferinţa “Destinul unui scriitor vrâncean”), prof.univ.dr. Constantin Dulcan (Conferinţa 
„Despre cunoaştere şi conştiinţă”). Au fost aproximativ 700 participanţi. 
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 Proiectul Atelierele integrART – Open Space 

În fapt sunt activităţi tip open space, de comunicare şi dezvoltare personală, pentru tineri 
cu vârste cuprinse între 15 şi 26 ani, pe diverse teme culturale, ştiinţifice sau psiho-sociale. Se 
desfăşoară cu precădere în spaţiile Ateneului Popular. 

Principalele activităţi au fost: Curs de dezvoltare personală – Miracolul vieţii, Open space – 
Dragobetele sărută fetele, Atelier autocunoaştere şi reuşită profesională, Atelier – Întâlnire 
cu tineri remarcabili, Open space – Ziua Internaţională a Dansului, CLUB DE VACANŢĂ – Clubul 
ideilor creative - ateliere de creaţie şi îndemânare pentru copii (Coordonator prof. Mihaela 
Bădin), Gala talentelor elevilor cuzişti, Open space – Daruri de Crăciun. 

Parteneri ai activităţilor: Consiliul Judeţean al Elevilor, Asociaţia Centrul de Voluntariat 
Vrancea, Şcoala Postliceală Sanitară, Colegiul Tehnic „Emond Nicolau”. În total, s-au desfăşurat 
14 activităţi, cu 970 de participanţi.  
 

 Proiectul Colocvii şi Workshop-uri 

Activităţile s-au desfăşurat fie în organizarea Ateneului Popular, fie în parteneriat cu alte 
entităţi şcolare şi culturale. 

Astfel, s-au organizat: Simpozion şi expoziţie – 100 de ani de la declararea ca monument a 
Mănăstirii de la Bordeşti, Lansare de carte Lady Gena Mersan de Mariana Vicky Vârtosu, 
Workshop: Autocunoaştere şi reuşită profesională, Colocviu: “Oameni de succes pentru 
comunitate”, Lansare de carte: Mariana Vicky Vârtosu – Carte pentru copii, Workshop, 
Expoziție: Un zâmbet pentru un vis – Ziua Internaţională a Fotografiei, Expoziţie pictură 
“Destăinuiri”, Adriana Busuioc, Expoziţie fotodocumentară – “Bisericile Muzeului Ţăranului 
Român”. 

Parteneri ai activităţilor: Direcţia pentru Cultură Vrancea, Consiliul Judeţean al Elevilor, 
Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Şcoala Postliceală Sanitară, Colegiul Tehnic „Edmond 
Nicolau”, Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Clubul ROTARART etc. În total, s-a desfăşurat un număr 
de 10 activităţi, cu 1.600 participanţi. 
 

 Proiectul FESTIVALUL ŞANSELOR TALE 

Proiectul a fost iniţiat în 2003 de Asociaţia Universităţilor Populare Germane în România iar 
Ateneul Popular este în fiecare an promotor şi partener regional pentru Judeţul Vrancea.  

Au fost organizate 8 activităţi distincte (conferinţe, work-shop-uri, prezentări multimedia, 
teatru interactiv etc) în perioada 16-19 noiembrie 2015, parteneri locali fiind: Şcoala Postliceală 
Sanitară „Hippocrate” Focşani, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti, Unităţi şcolare din 
municipiul Focşani, Centrul Educaţional de Zi „Dănuţ” Broşteni, Asociaţia „Fii Cel ce Eşti” 
CREAT, Consiliul Judeţean al Elevilor Vrancea, Casa de Cultură “C.C.Giurescu” Odobeşti. A 
participat un număr de 450 persoane, atât la sediu, cât şi în judeţ. Parteneri la nivel naţional: 
Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei. 
 

 Proiectul CHORUM LEXICON 

Este un proiect nou şi constă în prezentarea, de către Corul de cameră PASTORALA, de 
concerte-lecţie, serate muzicale, ce au menirea să familiarizeze tinerii cu limbajul muzical coral 
şi să ofere o şansă în materie de educaţie muzicală. 

Au fost prezentate 3 concerte-lecţie la sediu, precum şi recitaluri de muzică religioasă la 
diverse biserici din municipiu. 
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OFERTA DE PROGRAME DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE CULTURALĂ, ce au avut ca 

scop informarea şi documentarea culturală pentru dezvoltarea şi animarea sectorului cultural, 
educaţia estetică a publicului, atragerea acestuia către activităţile muzeale etc. 
 

 Proiectul Istorie şi Patrimoniu Cultural 
- promovarea patrimoniului cultural local, naţional şi european, prin activităţi specifice la 

sediu şi în majoritatea unităţilor şcolare. 
Principalele activităţi, unele repetitive, au fost: Focşanii până la Unirea Principatelor 

Române din 1859 (Parteneri: Şcoala Ştefan cel Mare, Colegiul Naţional Al. I. Cuza, Colegiul 
Tehnic Ion Mincu), România şi patrioţii ei. Revoluţia paşoptistă – deschizător de drum către 
renaşterea naţională şi Unirea Principatelor (Parteneri: Colegiul Economic M. Kogălniceanu), 
Patrimoniul tehnic şi industrial din Focşani - de la meşteşug la industrie (Parteneri: unităţi 
şcolare din Focşani), Patrimoniu cultural naţional - Palatul culturii Iaşi (Parteneri: unităţi 
şcolare din Focşani, Clubul pensionarilor, mass-media). S-au derulat 35 de activitaţi, cu 2.590 
participanţi. 
 

 Proiectul EU în UE 
- au fost realizate activităţile: Dragobete vs. Valentine´s day cu parteneri: Şcoala 

“Alexandru Vlahuţă”, Şcoala “Ştefan cel Mare”; şi Ziua Europei cu parteneri: Şcoala "Al. 
Vlahuţă", Şcoala „N. Iorga”  

S-au derulat 3 activităţi, având un număr de 238 elevi participanţi. 
 

 3. Proiectul Jurnal Cultural European 
- proiectul vizează promovarea valorilor culturale europene în România şi se desfăşoară în 

colaborare cu unităţile şcolare din municipiu. 
Au fost realizate 8 activităţi cu tema Capitale culturale europene 2015: Mons şi Pilzen, în 

diverse unităţi şcolare, cu participarea a 550 elevi. 
 

 4. Proiectul Muzeul de lângă NOI 
- au fost organizate Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXIII-a - Expoziţie foto-

documentară “De la meşteşug la industrie – patrimoniul tehnic şi industrial din 
România“, la Muzeul “Trepte de Istorie”, în data de 19.09.2015, având ca parteneri 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea. 

S-au organizat în spaţiul Muzeului diverse expoziţii cu colecţii particulare de obiecte: medalii 
şi insigne, icoane pe sticlă etc. 
 
 
În 2015 au fost derulate în parteneriat şi proiecte noi, cum ar fi: 

 Proiectul «Şcoala Altfel», ateliere de autocunoaştere, colocvii, prezentări multimedia. 
Parteneri: Şcoala “Duiliu Zamfirescu” Focşani, Colegii focşănene. 

 Proiectul Curs de dezvoltare personală „Miracolul Vieţii”. 
Parteneri: Asociaţia “Fii Cel ce Eşti” CREAT, unităţi şcolare. 

 Proiectul Naţional: “Ziua Educaţiei Nonformale” 
Parteneri: unităţi şcolare focşănene. 

 Proiectul „Spectacole pentru Toţi”, spectacolul de teatru ”Haimanaua”, recitalul 
TUDOR GHEORGHE, Recital de muzică clasică „Vă place Tango”. 

 Reuniunea corală ”Colinde, colinde”, ediţia a V-a, organizată de Asociaţia pentru 
Promovarea Culturii şi Mediului ACCORD, în parteneriat cu Ateneul Popular, Centrul de zi 
“Dănuţ” şi Parohia Broşteni, Rotary Club Varana și parteneri media. 
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În ceea ce priveste bilanţul financiar–contabil, în anul 2015 s-a executat un buget total 
de 1.760.064,92 lei, din care subvenţii de la bugetul local în suma de 1.626.994,92 lei, iar 
veniturile proprii realizate (inclusiv veniturile din sponsorizări), au fost în sumă de 133.070,83 
lei.  

Situaţia cheltuelilor totale, defalcate pe tipuri mari de cheltuieli se prezintă astfel:  
- Cheltuieli de Personal, în sumă de 534.659 lei, reprezentând 30.40% 
- Cheltuieli întreţinere clădire şi funcţionale, în sumă de 122.430,79 lei, adică 6,95% 
- Deplasări interne, în sumă de 1.791,30 lei, adică 0,1% 
- Pregătire profesională, în sumă de 500 lei, adică 0,02% 
- Cheltuieli cu proiecte şi programe culturale, în sumă de 1.100.682,83 lei, reprezentând 

62,53%. 
 

Veniturile proprii realizate, împărţite pe surse de venit, se prezintă astfel: 
- Încasări din spectacole şi concerte:  92.010,00 lei  
- Venituri din publicitate, chirie sală: 39.460,00 lei  
- Venituri din donaţii şi sponsorizări:   1.600,00 lei 

Total venituri proprii:           133.070,00 lei 
 
 

Pentru etapa următoare, se dorește consolidarea imaginii instituţiei pe plan naţional şi 
internaţional (prezenţa celor două ansambluri artistice - Corul PASTORALA şi Orchestra UNIREA), 
creearea de pagini tip blog la proiectele mari şi o continuare a preocupării pentru scrierea de 
proiecte culturale, în vederea atragerii de noi finanţări. Totodată, proiectele educative şi de 
informare-documentare culturală vor constitui şi ele o preocupare constantă în formarea unui 
public avizat şi în percepţia sectorului cultural ca factor de dezvoltare socio-culturală în zonă. 
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ANSAMBLUL FOLCLORIC “ȚARA VRANCEI” 

 

 
 
Mesager al culturii tradiționale românești, Ansamblul Folcloric «ȚARA VRANCEI», 

instituție profesionistă de concerte și spectacole, a fost înființat în luna martie 1995, prin 
hotărâre a Consiliului Local Focșani. De atunci și pănă în prezent au trecut ani buni, ani cu 
amintiri frumoase, cu muncă și dăruire, cu bucurii și împliniri. 

În anul aniversar 2015, sub genericul «Două decenii de cântec și poveste”, Ansamblul 
Folcloric «Țara Vrancei» a participat la o serie de evenimente culturale municipale, județene și 
naționale, fiind apreciat deopotrivă de specialiști și de publicul spectator. 

Prezența sa la sărbătorile naționale Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Culturii 
Naționale, Ziua Europei, Ziua Drapelului, Ziua Imnului Național, Ziua Eroilor Neamului, 
Sărbătoarea Marelui Voievod Ștefan Cel Mare și Sfânt, Ziua Națională a României 1 Decembrie) a 
creat întotdeauna momente solemne, de înaltă vibrație patriotică. 

Paralel cu anotimpurile anului, Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» a țesut pe firul vieții 
spectacole adecvate. 

PPrriimmăăvvaarraa a întinerit mereu sufletul și a mângâiat cu razele de soare. În spectacolele 
sale, Ansamblul a prezentat mereu nașterea la viață în spectacole dedicate lui Faurar și 
mărtișorului. 

În lumea satului românesc, Sărbătorile Pascale aduc mereu, pe lângă lumina sfântă a 
Învierii, și bucuria unor obiceiuri tradiționale: Hora de Paște, Vălăritul și Surăția. Toate acestea 
au fost incluse în programul artistic al Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei», trecute prin filtrul 
sufletului și dăruite iubitorilor de frumos. 
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Cântecele populare, strigăturile și pașii jocurilor străbune au fost meșteșugite în cadrul 
Atelierului «Alexandru Dobrescu» de artiștii și colaboratorii Ansamblului. Anotimpul florilor a 
deschis poarta către sărbătorile câmpenești și festivalurile folclorice vrâncene: Boteitul oilor 
(Negrilești), Comoara Vrancei (Năruja), Pe Plaiul Tojanului (Paltin), Baba Vrâncioaia (Bârsești), 
Sărbătoarea Rusaliilor (Vintileasca), Festivalul Pobreajenului (Chiojdeni), Festivalul «Poiana 
Negari» (Jitia). Acestea au prilejuit întâlnirea cu oameni speciali, păstrători ai comorilor 
străbune. 
 

 
 

La Vrancea, tânăra generație s-a bucurat an de an de o mare sărbătoare, organizata în 
municipiul Focșani de Ziua Internațională a Copilului. Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» s-a 
alăturat copiilor, organizând cu acest prilej, Festivalul de coregrafie populară “OPINCUȚA». 

În miez de vvaarrăă, Focșaniul îmbracă straie de sărbătoare. Luna lui cuptor debutează cu 
un eveniment care a devenit deja tradiție pentru municipiul nostru - Zilele Municipiului Focșani 
și Festivalul Internațional de Folclor «Plaiurile Mioriței». Artiștii vrânceni au adunat și în anul 
2015 ecouri de mulțumire, implicându-se cu seriozitate și profesionalism în organizare. 

Zilele comunelor, târgurile meșterilor populari, zilele orașelor, Săptămâna Fraternității, 
Târgul de carte, Muzici și Tradiții în Cișmigiu, Cârstovul Viilor sunt alte evenimente importante 
realizate în anul 2015 la care Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» și-a adus o contribuție 
importantă. 

TTooaammnnaa roadelor bogate a adunat în repertoriul Ansamblului cântece adecvate acestui 
anotimp, participarea la Sărbătoarea Recoltei de peste an, la Festivalul Internațional al Viei și 
Vinului «Bachus 2015», organizarea în parteneriat cu Centrul Cultural Vrancea a Concursului de 
interpretare a cântecului tradițional românesc «Cântece de viță veche». 

Spre finele anului, atunci când tot creștinul așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de 
Crăciun și Anul Nou, Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» a adus în luminile scenei grupuri de 
colindători, obiceiuri laice de iarnă, cântece de stea, urări și jocuri cu măști. 

Slujind cu seriozitate și profesionalism actul de cultură, Ansamblul Folcloric «Țara 
Vrancei» s-a impus în toți acești ani ca o emblemă autentică a culturii tradiționale vrâncene. 

Având ca model cele două simboluri ale Vrancei arhaice – Miorița și Chipărușul, artiștii 
Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei», au adunat și pastrat în lada lor de zestre cele mai 
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valoroase materiale folclorice, care vor rămâne document pentru nemurire. Promovarea 
repertoriului muzical–coregrafic, diversificat de la o zonă la alta, a dat permanent culoare și 
unicitate evenimentelor culturale. Și în anul 2015, ca în fiecare an, prestațiile artiștilor au fost 
educative, pline de patriotism și cunoaștere în profunzime a sufletului românesc. 

Paleta culturală a Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei» s-a îmbogățit permanent printr-
o varietate de materiale folclorice înregistrate audio și video, în studiouri profesionale, culegeri 
de datini și obiceiuri de peste an, cântece și jocuri tradiționale, spectacole cu tematici diverse, 
care prin conținut și formă au câștigat încrederea și admirația publicului. 
 

 

În anul 2015, Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» și-a desfășurat activitatea organizând o 
serie de programe și proiecte culturale. 

Programul cultural principal s-a intitulat Cultura – filon esențial al dezvolării 
economice și al regenerării sociale, indicator al calității vieții și bunăstării individuale. Acesta 
a așezat în prim plan rolul esențial pe care îl îndeplinește actul de cultură în societate.  

Programul a fost structurat în 6 proiecte minimale, adunând laolaltă toate evenimentele 
culturale ale unui an calendaristic, după cum urmează: 

1. Incursiuni în istoria neamului – spectacole dedicate sărbătorilor istorice: Unirea 
Principatelor Române, Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Drapelului, Ziua 
Imnului Național, Ziua Marelui Voievod Ștefan Cel Mare și Sfânt, Ziua Eroilor Neamului 
care s-au jerfit în primul și al doilea război mondial, Ziua Europei, Ziua Culturii Naționale, 
Ziua Națională a României – 1 Decembrie. 
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2. Armonii de cântec și joc românesc - Spectacole muzical-coregrafice susținute pentru 
comunități locale, județene și naționale la sărbătoarea comunelor, zilele orașelor, 
hramurile satelor, Ziua recoltelor de peste an, Sărbătoarea pâinii, Sărbătoarea vinului, 
Ziua legumicultorilor, sărbători legate de anotimpurile anului – Mărțișorul, Dragobetele, 
Rusaliile, Drăgaica, Sărbătoarea Moșilor, De Armindeni, Sânzienele etc. 

 

 
 

3. Nestemate folclorice vrâncene scoase la lumină din lada de zestre a bunicilor - 
Înregistrări muzical–coregrafice pe suport audio–video, filmări TV, materiale publicitare, 
tipărituri, albume foto, cărți, materiale cu imagini personalizate ale ansamblului, 
parteneriate cu instituții de cultură și învățământ, instituții de cult (religioase), asociații, 
fundații, ONG-uri, participări la târguri, expoziții, simpozioane, culegeri și documentări 
pe teren etc). 

4. În pas de dans, cu generații de ieri și de azi - Cursuri de coregrafie populară și cânt 
tradițional pentru copii și tineret, în vederea deprinderilor cu elementele tradiționale 
românești, pentru cunoașterea și apropierea generațiilor tinere de rădăcinile poporului 
nostru, de valorile spiritualității românești. Parteneriate cu școli din municipiu și județ. 

5. Promovarea folclorului vrâncean în țara și peste hotare, datorie patriotică - 
Spectacole tradiționale susținute pentru diverse comunități, grupuri turistice, delegații 
din țară și străinătate, înfrățiri, schimburi culturale, participări la simpozioane, 
concursuri și festivaluri folclorice naționale și internaționale etc. 

6. Cinematografia pe gustul tuturor - Susținerea unor spectacole cinematografice cu actori 
renumiți, filme artistice, filme cu tematică școlară, filme de acțiune, filme istorice și 
documentare, filme cu desene animate pentru copii etc. Producțiile cinematografice s-au 
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desfășurat în Sala Balada, săptămânal în zilele de sâmbătă și duminică, cuprinzând 264 de 
activități, care au adus satisfacții iubitorilor celei de-a șaptea arte. 

Pe întreg parcursul anului 2015, Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» și-a impus un ritm 
permanent de activități culturale de înaltă ținută artistică, cu programe educative și repertoriu 
valoros, cu scenarii și regii adecvate fiecărui eveniment, cu realizări de venituri proprii în 
completarea alocației bugetare. Prin activitatea profesională desfășurată zi de zi cu multă 
pasiune și respect, artiștii vrânceni sunt mândri că reușesc să țină mereu aprinsă flacăra 
folclorului vrâncean, în acest ținut de legendă și istorie. 

 
 

Activități culturale desfasurate în cadrul proiectelor minimale în anul 2015 
 
- Spectacol artistic de Ziua Culturii Naționale - Sala Balada – 16 ianuarie 
- Spectacolul «Ființa dorului - Grigore Vieru - 80 de ani (1935-2015)» 
- Spectacolul muzical–coregrafic «Hai români la hora mare», Sala Balada 
- Participarea Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei» la manifestările culturale ale Sărbătorii 

Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie 2015, Piața Unirii Focșani 
- Cursuri de coregrafie populară oferite elevilor prin Atelierul «Alexandru Dobrescu 
- Spectacol tradițional cu cântece, jocuri, povești, amintiri și rețete din bătrâni «De lăsatul 

secului» - Sala Balada 
- Spectacol muzical–coregrafic susținut la Sala Balada în cadrul evenimentului cultural – 

«Dezrobirea romilor» 
- «Făurar de dragoste, dragose în Făurar», spectacol închinat sărbătorii tradiționale românești 

de Dragobete, Sala Balada 
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- Cea mai frumoasă declarație de dragoste «Dragostea nu are vârstă», susținut la Casa de 
Cultură Panciu 

- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» la înregistrarea unui program artistic pentru difuzare 
Radio Antena Satelor București 

- Momente artistice vrâncene în direct cu iubitorii de folclor, în cadrul emisiunii TVR Iași – 
Muzica ta 

- Prezentarea unui material folcloric realizat de Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» la Est TV 
Moldova 

- Flori de dragoste și dor, împletite-n mărțișor - spectacol muzical–coregrafic organizat cu 
prilejul zilei internaționale a femeii 

 

 
 
- Medalion folcloric vrâncean la spectacolul Tezaur Folcloric Cernica TVR București 
- Festivalul folcloric pentru copii și tineret «Glasul Ghioceilor» ediția 2015 – Sala Balada 
- Vin floriile cu soare și soarele cu florii, București – spectacol tradițional în parcul Cișmigiu 
- Spectacole folclorice Să ne cunoaștem neamul, oferite elevilor vrânceni prin programul 

«Școala altfel» 
- Varietăți folclorice – Spectacol tradițional românesc oferit publicului prezent la Târgul de 

carte, ediția a X-a, Focșani 2015 
- Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» cu Cântec și joc strămoșesc la emisiunea TVR «O data-n 

viață» București – aprilie 2015 
- Program de cântece tradiționale și pricesne, susținut de Ansamblul Folcloric «Țara Vrancei» la 

Muzeul satului Crâng Petrești, în parteneriat cu Muzeul Vrancei și Centrul Cultural Vrancea – 
Expozițire de ouă încondeiate 
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- Participarea Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei» la Festivalul folcloric «Boteitul oilor», 
Negrilești 

- Spectacol muzical-coregrafic la sărbătoarea comunei Movilița 
- Spectacol folcloric la Sărbătoarea Rusaliilor, de ziua comunei Vintileasca 
- Folclorul și basmul românesc, spectacol oferit elevilor din satele vrâncene (4 spectacole) 
- Participarea Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei» la Ziua Internațională a Copilului – Festival 

de coregrafie populară «Opincuța» Focșani 2015 
- Participarea Ansamblului Folcloric «Țara Vrancei» la Festivalul «Comoara Vrancei» Năruja. 
- Moment artistic evocator de Ziua Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt  
- Spectacole muzical–coregrafice la Zilele Municipiului Focșani 
 

 
 
- Spectacole tradiționale susținute în cadrul Festivalului Internațional «Plaiurile Mioriței», 

alături de oaspeți dragi din țară și străinătate 
- Spectacol folcloric, expoziție de artă populară și artă culinară susținute la Muzeul Național al 

Satului București pentru delegații ale ambasadelor străine acreditate în țara noastră 
- Spectacol muzical-coregrafic susținut la Festivalul «Baba Vrâncioaia» de la Bârsești 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» la Festivalul folcloric «Pe plaiul Tojanului» Paltin 
- Spectacol de cântec și poezie populară românească în parteneriat cu instituții de învățămant 

și așezăminte de cultură din Vrancea 
- Participarea Ansamblului la Târgul de vară București – Muzeul Național al Satului 
- Participare la Festivalul din Poiana Negari Jitia 
- Spectacol evocator, dedicat eroilor neamului din primul și al doilea război mondial (Mărășești, 

Mărăști, Oituz, Focșani). Pe drumul de glorie al armatei romane – Spectacol cu cântece de 
cătănie, de război, de vitejie - Piața Unirii 
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- Spectacol muzical–coregrafic susținut la București la sărbătoarea «Cântecul Mariilor», 
prezentat și înregistrat de TVR 1 

- Spectacol folcloric la Ziua comunei Vârteșcoiu Vrancea 
- Spectacol folcloric la Ziua comunei Vulturu Vrancea 
- Spectacol muzical-coregrafic la Zilele municipiului Bistrița Năsăud 
- Spectacol de cântec și joc strămoșesc oferit iubitorilor de folclor la sărbătoarea orașului 

Otopeni 
- Spectacol folcloric la Ziua comunei Nănești 
- Popasuri în Țara Vrancei cu oaspeți de peste hotare – Spectacol Dumbrăvița. 
- Spectacol tradițional la sărbătoarea Cârstovul Viilor – București, Muzeul Național al Satului 
- Spectacol muzical-coregrafic susținut de Ansamblul «Țara Vrancei» la Festivalul Folcloric «La 

muchia bradului» Nereju 
- Participarea la spectacolul caritabil Să jucăm o bârlădeancă, Barlad 
- Spectacol muzical-coregrafic la Zilele Bucureștilor 
- Spectacol tradițional la Sărbătoarea recoltei și a vinului dobrogean de la Constanța 
- Spectacol folcloric la Zilele orașului Panciu 
- Spectacol folcloric la competiția ciclistă Pe drumul viilor, Odobești 
- Spectacole tradiționale la Festivalul Viei și Vinului Bachus 2015 (oct. 2015) 
- Spectacol folcloric la Ziua Recoltei Focșani 2015 
- Festivalul de folclor «Cântece de viță veche» Focșani  
- Spectacol muzical–coregrafic la Zilele orașului Huși, Vaslui 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» la spectacolul «Toamna culturală adjudeană» 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» la Târgul de toamnă București, Muzeul Național al 

Satului 
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- Spectacol muzical–coregrafic la Festivalul muștarului Tecuci 
- Spectacol în parteneriat cu școli din Vrancea și din țară la Festivalul Vrancea plai de dor, Sala 

Balada 
- Spectacol muzical–coregrafic pentru militarii din teatrele de operații la Ziua veteranilor 
- Concerte–lecție pentru elevii din învățământul gimnazial (6 spectacole) 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» la filmări TV Favorit 
- Moment folcloric vrâncean înregistrat la TVR 3 pentru emisiunea «Cântec și poveste» la Vatra 

Dornei, Suceava 
- Cântec din Țara Vrancei în pragul sărbătorilor de iarnă la Est TV Moldova. 
- Cântecul – punte de legatură spirituală, moment folcloric vrâncean la sărbătoarea aniversară 

Rapsozii Botoșanilor 
- Spectacol muzical-coregrafic dedicat Zilei Naționale a României 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» la emisiunea «O dată-n viață» TVR 1 
- Spectacol folcloric și expoziție de obiecte tradiționale pentru delegații străine invitate de 

Inspectoratul Școlar Vrancea, Sala Balada 
- Spectacol susținut la Sala Balada Focșani pentru copiii cu dizabilități 
- Spectacol susținut la Sala Balada de Ziua Pompierilor 
- Concerte-lecție pentru copiii preșcolari din grădinițele municipiului Focșani (6 spectacole) 
- Spectacol aniversar «Țara Vrancei» - Două decenii de cântec și poveste, în parteneriat cu 

TVR Iași 
- Festivalul de datini și obiceiuri laice de iarnă Focșani, Sala Balada, organizat în parteneriat 

cu Centrul Cultural Vrancea 
- Spectacol de colinde la deschiderea «Orășelului Copiilor» Focșani în cadrul proiectului 

Vrancea Dalbă, Piața Unirii 2015 
- Spectacol de obiceiuri tradiționale de iarnă, colinde, cântece de stea, urări de Crăciun și Anul 

Nou la Festivalul de datini din Panciu Vrancea 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» cu program de colinde laice la Ziua portilor deschise 

– Directia pentru cultura Vrancea 
- Participarea Ansamblului «Țara Vrancei» cu obiceiuri laice de iarnă la Festivalul de datini 

strămoșești Tulcea 
- Spectacol de datini și obiceiuri de iarnă la Sărbătoarea Ignatului, Piața Unirii Focșani 
- Colinde laice vrâncenești – În Ajun de Moș Crăciun, la Vrancea Dalbă, Piața Unirii 
- Spectacol tradițional La hotarul dintre ani! Revelion 2016, Piața Unirii 
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În anul 2015, Ansamblul Folcloric ”Țara Vrancei” a primit o subvenție de la bugetul local în 
sumă de 2.647.830 lei, a realizat venituri proprii în sumă de 155.172 lei și a recuperat sume 
din anii precedenți de 1.093 lei. 

Din totalul de 2.804.095 lei, s-au finanțat următoarele cheltuieli: 
1. Cheltuieli de personal, în sumă de 659.485 lei 
2. Cheltuieli de capital, în sumă 30.830 lei 
3. Cheltuieli materiale, în sumă de 2.113.780 lei, din care: 

- Furnituri de birou – 1.819 lei 
- Materiale pentru curățenie – 4.463 lei 
- Energie termică, energie electrică, apă-canal – 158.042 lei 
- Cheltuieli cu poșta, telecomunicațiile – 10.728 lei 
- Materiale și servicii cu caracter funcțional – 30.778 lei 
- Transportul – 74.426 lei  
- Materiale și prestări servicii pentru întreținere și funcționare – 165.451 lei, din care 

suma de 139.874 lei a fost folosită pentru colaboratori la realizarea proiectelor 
culturale și prestări servicii TVR Iași, iar suma de 25.579 lei pentru prestări servicii 
curente, realizate pentru întreținere și funcționare  

- Obiecte de inventar – 127.211 lei (microfoane, accesorii instrumente populare, 
mobilier etc.) 

- Deplasări în țară și străinătate – 2.302 lei 
- Alte cheltuieli - 1.538.558 lei, din care suma de 350.843 lei pentru drepturi speciale, 

suma de 39.959 lei viramente pentru contractele de colaborare iar suma de 
1.147.756 lei pentru proiectele majore (Zilele municipiului Focșani și Revelion 2016) 
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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCŞANI 2007 
 

Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 a încheiat anul 2015 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, precum și 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, care să asigure îndeplinirea obiectivelor curente şi a celor de perspectivă. 
Comitetul Director şi conducerea executivă au adoptat măsurile organizatorice şi manageriale 
pentru club şi pentru fiecare secţie în parte, astfel încât să fie atins nivelul de performanţă 
sportivă asumat pentru 2015. 

 

 
 
La începutul anului 2015, Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 avea în structură zece 

secţii sportive, dintre care șapte active – arte marţiale, baschet, handbal, judo, şah, tenis, 
volei; fără activitate au fost secțiile de rugby şi taekwondo (neafiliate la federaţiile de 
specialitate) și cea de atletism (devenită inactivă odată cu pensionarea antrenorului Ştefan 
Munteanu). 

Rezultatele celor șapte secţii sportive cu activitate s-au concretizat în 76 de medalii, 
dintre care 1188  ddee  aauurr, 2244  ddee  aarrggiinntt și 3344  ddee  bbrroonnzz,, în întrecerile mondiale, europene şi naţionale 
la care sportivii clubului au participat în 2015, contribuind astfel la crearea unei bune imagini a 
municipiului Focşani în ţară şi peste hotare. 

În 2015, CSM Focşani 2007 a colaborat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, precum și cu 
Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, în organizarea unor activităţi 
sportive cu largă cuprindere în programul ”Sportul pentru toţi”. 
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În sportul de performanţă, CSM Focşani 2007 a avut rezultate foarte bune în parteneriatul 
cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Vrancea, Liceul cu Program Sportiv, CSS Focşani, 
CS ”Unirea” Focşani, cu alte cluburi şi asociaţii sportive, mulţi sportivi tineri fiind incluşi în 
activitatea secţiilor clubului. Pe aceeaşi bază au fost acoperite nevoile de spaţii de pregătire 
pentru echipele şi sportivii clubului. 

 

 
 

 
Promovarea sportului de performanţă 

AARRTTEE  MMAARRŢŢIIAALLEE  

Karate SKDUN: Antrenor Daniel Fusaru  

CCaammppiioonnaattuull  mmoonnddiiaall  
 Daniel Fusaru – de două ori, locul I şi o dată, locul III cu echipa României, locul II la individual 

- octombrie, Subotica, Serbia 
 Andreea Arginteanu – locul I şi locul II cu echipa României, locul III la individual - octombrie, 

Subotica, Serbia  
 Bogdan Alpreotesei – locul II, individual - octombrie, Subotica, Serbia 

CCuuppaa  mmoonnddiiaallăă  
 Laurenţiu Nemuţ – locul I, individual - octombrie, Subotica, Serbia 
 Sebastian Condruz – locul I, individual - octombrie, Subotica, Serbia 
 George Popa – locul II şi locul III - octombrie, Subotica, Serbia 
 Adelina Popa – locul III, individual - octombrie, Subotica, Serbia 

CCaammppiioonnaattuull  eeuurrooppeeaann  
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 Daniel Fusaru - locul I, locul II şi locul III, cu echipa României şi locul III, individual - aprilie, 
Daugavpils, Letonia 

 Andreea Arginteanu – locul I cu echipa României şi locul III, individual - aprilie, Daugavpils, 
Letonia 

 Bogdan Alpreotesei – locul II, individual - aprilie, Daugavpils, Letonia 
 Dragoş Pantazică – locul III, individual - aprilie, Daugavpils, Letonia 

CCuuppaa  EEuurrooppeeii  
 Laurenţiu Nemuţ – locul I, individual - aprilie, Daugavpils, Letonia 
 Emanuel Borş – locul II, individual - aprilie, Daugavpils, Letonia 
 Andrei Ungureanu – locul III, individual - aprilie, Daugavpils, Letonia 
 

 
 

CCaammppiioonnaattuull  nnaaţţiioonnaall  
 Dragoş Pantazică – locul I, martie, Bucureşti; locul I şi locul II, karate wadokai, iunie, 

Voluntari 
 Andreea Arginteanu – locul I şi locul II - martie, Bucureşti 
 Bogdan Alpreotesei – locul I - martie, Bucureşti 
 Andrei Ungureanu – locul I - martie, Bucureşti 
 Adelina Popa – locul I - martie, Bucureşti 
 George Dochioiu – locul II - martie, Bucureşti; două locuri II, karate wadokai - iunie, Voluntari 
 Rafaele Udrea – locul II - martie, Bucureşti 
 Emanuel Borş – locul III, martie, Bucureşti; de două ori locul III, karate wadokai, iunie, 

Voluntari 
 Laurenţiu Nemuţ – locul III - martie 2015 
 Gabriela Popovici - locul III - martie 2015 
 Teodor Georgescu - locul III - martie 2015 
 Rareş Burloiu - locul III - martie 2015 
 Felicia Saghin – locul II şi locul III, karate wadokai - iunie 2015, Voluntari 
 Echipa Daniel Fusaru, Dragoş Pantazică, George Dochioiu - locul III – karate wadokai - iunie 

2015, Voluntari 
 Echipa Dragoş Pantazică, George Dochioiu, Emanuel Borş - locul III, karate wadokai - iunie 

2015, Voluntari 
 Echipa Dragoş Pantazică, Alpreotesei Bogdan, Andreeea Arginteanu - locul III - noiembrie, 

Bucureşti 
 Echipa Sebastian Condruz, Daniel Mihai, Teodor Georgescu - locul II - noiembrie, Bucureşti 
 Echipa Irina Paraschiv, Gabriela Popovici, Carmen Nedelcu - locul III - noiembrie, Bucureşti 
 Echipa Irina Paraschiv, Gabriela Popovici, Cristina Ţirlea - locul III - noiembrie, Bucureşti 
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 Echipa Ştefan Gotu, George Popa, Sebastian Condruz - locul III - noiembrie, Bucureşti 
 Echipa Andreea Arginteanu, Bogdan Alpreotesei, Dragoş Pantazică, Laurenţiu Nemuţ - locul III 

- noiembrie, Bucureşti 
 Echipa Laurenţiu Nemuţ, Emanuel Borş - locul III - noiembrie, Bucureşti 
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BBAASSCCHHEETT 

Antrenori: Mircea Petrişor şi Petruţ Mihai 
   

CCaammppiioonnaattuull  nnaaţţiioonnaall  
 Echipa U20 – locul II la turneul final al Campionatului naţional, ediţia 2014-2015;  

- la sfârşitul anului 2015 se afla pe locul II după parcurgerea a trei tururi de 
campionat din şase. 

 

  

HHAANNDDBBAALL 
 

Antrenor: Viorel Ciubotaru 

CCaammppiioonnaattuull  nnaaţţiioonnaall  
 Promovarea în Liga Naţională de handbal, ediţia 2015-2016. 

  

JJUUDDOO 

Antrenor: Stanică Grosu 

CCaammppiioonnaatt  nnaaţţiioonnaall  
 Cornel Andrieş – locul II, februarie, Craiova 
 Andrei Ciobanu - locul II - martie, Baia Mare 
 Maria Paraschiv – locul III - februarie, Oradea 
 Maria Paraschiv – locul III - martie, Baia Mare 
 Maria Paraschiv – locul III - octombrie, Cluj- Napoca 
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ŞŞAAHH 

 Antrenori: Mihai Strîmbu, Nicolae Petre Grigore 
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CCaammppiioonnaatt  nnaaţţiioonnaall  

 Echipa Ionuţ-Matei Acsinte, Cătălin-Lucian Pătraşcu, Cosmin Vasiliu - locul I la şah clasic, 
locul I la blitz, locul II la şah rapid - iulie, Iaşi 

 Echipa Mălina-Andreea Aciu, Ana-Maria Banciu, Alexandra-Ioana Banciu - locul I la blitz, locul 
III la şah clasic - iulie, Iaşi 

 Echipa Teodora Avădăni, Anamaria Raţă, Carmen-Teodora Dragomir, Carmen-Nicola Ioniţă - 
locul III la şah clasic - iulie, Iaşi 

 Mălina-Andreea Aciu - locul I la blitz, locul II la şah clasic, locul III la şah rapid - aprilie, 
Căciulata 

 Ionuţ Matei Acsinte -  locul II la dezlegări, locul III la blitz - aprilie, Căciulata 
 Cătălin-Lucian Pătraşcu - locul II la şah rapid - aprilie, Căciulata 

 
 

TTEENNIISS   

Antrenor: Răzvan Bucuroiu  

CCaammppiioonnaattuull  NNaaţţiioonnaall 

  Maria Ciubotaru – locul III, cu echipa (împrumut la Fortuna Brăila) – iunie, Brăila 

TTuurrnneeee  ddee  ccaatteeggoorriiaa  II  

 Maria-Daciana Ciubotaru, Delia Macovei, Denisa Ganea – locul I, II sau III  la turnee naţionale 
de categoria I 
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TTIIRR  SSPPOORRTTIIVV  

Antrenori: Adrian Alaci, Aurel Giurgea 

CCaammppiioonnaatt  nnaaţţiioonnaall  
• Echipa Mihnea Ene, Lucian Puţaru, Ştefan Magadan – locul II la juniori I şi locul II la juniori II - 

februarie, Oradea 
• Lucian Puţaru – locul III - februarie, Oradea 

  

VVOOLLEEII 
 
Antrenor: Marian Rădulescu  

CCaammppiioonnaatt  nnaaţţiioonnaall  

 Echipa de senioare a participat în Play-off-ul seriei Est a Campionatului National, Divizia A2, 

ediţia 2014-2015; locul III în Seria Est, la finalul turului Campionatului Naţional, Divizia A2, 

ediţia 2015 – 2016 

SSppoorrttuull  ppeennttrruu  ttooţţii  

 
CSM Focşani 2007 a fost organizator sau co-organizator pentru diverse competiții de atletism, 
baschet, futsal, handbal, volei, şah, tenis de câmp, biciclete, role, la care au participat 
numeroşi copii şi tineri, desfășurate în Piaţa Unirii, Grădina Publică, diverse săli de sport sau pe 
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terenuri în aer liber. Astfel de concursuri au fost organizate cu prilejul zilelor de 1 - 8 Martie, 1 
Iunie, Zilelor Municipiului Focşani, Zilei Europei, Zilei Naţionale a României etc. 
 

 

 
 

ÎÎnnttrreeţţiinneerreeaa  şşii  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  bbaazzeeii  mmaatteerriiaallee  

 La baza sportivă “Milcovul Sud”, au fost făcute lucrări de refacere a gazonului pe 
terenurile 1, 2 și 3, a acoperişului și a cabinelor vestiare. În baza unui program stabilit 
împreună cu beneficiarii, terenurile au fost puse la dispoziţia cluburilor şi a asociaţiilor 
sportive care au solicitat acces pe terenurile de antrenament şi de disputare a jocurilor 
oficiale; de asemenea, de două ori pe săptămână, a fost oferit accesul liber pe terenuri 
de pregătire pentru focşănenii care au dorit să facă mişcare în aer liber; 

 Au fost făcute lucrările uzuale necesare pentru întreţinerea gazonului şi pentru 
desfăşurarea jocurilor oficiale sau amicale; 

 Au fost făcute lucrările pentru întreţinerea curentă a bazei pe toată durata anului – 
tunderea gazonului, tăvăluirea, perierea, plombarea, repararea zonelor afectate după 
fiecare joc sau antrenament, nisipare, reînsămânţare. 

 Pentru executarea lucrărilor de întreținere a gazonului a fost achiziționat un tractor de 
tuns iarbă. 

 A fost betonat terenul de tenis nr. 1 din Nicolae Bălcescu, în vederea acoperirii cu 
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suprafaţă sintetică. 

 Pentru secţia de tir, au fost cumpărate două arme cu aer comprimat şi un compresor de 
aer comprimat. 

 La sediul clubului au fost făcute lucrări de reparaţie şi întreţinere. 
 

 
   

 

CChheellttuuiieellii    ssppeecciiffiiccee  
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive de performanţă: 

 au fost încheiate contracte de prestări servicii cu sportivii și antrenorii de la arte marţiale, 
atletism, baschet, handbal, judo, şah, tenis, tir și volei; 

 au fost organizate cantonamente la secţiile arte marţiale, baschet, handbal, judo, şah și 
volei; 

 au fost cumpărate susţinătoare de efort şi medicamente pentru sportivi; 

 au fost alocate fondurile necesare pentru participarea sportivilor clubului la competiţii 
interne şi internaţionale, dar şi la activităţile de pregătire. 
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3.3. SOCIETĂŢI COMERCIALE  
ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL FOCŞANI 

 
 

S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. 
 

Societatea a fost înfiinţată în luna septembrie 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. Acţionarii societăţii sunt Municipiul Focşani prin Consiliul Local şi S.C.Transport 
Public S.A. Focşani. 

S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A. administrează patrimoniul public şi privat 
aparţinând unităţii administrativ teritoriale a municipiului Focşani, în baza contractului de 
delegare de gestiune. 

 
 

 
 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în cinci puncte de lucru: 
 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. 
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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, unde spaţiile sunt destinate comerţului cu produse 
industriale, autovehicule rulate şi mărfuri second-hand. 

Societatea a încheiat exerciţiul financiar 2015, cu profit net în sumă de 10.164 lei, 
înregistrând următoarele: 

 Cifra de afaceri netă   3.842.602 lei 

 Venituri din exploatare  4.160.384 lei 

 Cheltuieli de exploatare  4.148.365 lei 

 Profit din exploatare        12.019 lei 

 Venituri financiare              81 lei 

 Cheltuieli financiare        0 lei 

 Profit financiar              81 lei 

 Profit brut         12.100 lei 

 Impozit profit           1.936 lei 

 Profit net         10.164 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. 
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Capitalul propriu al societăţii se cuantifică la 4.574.943 lei şi are următoarea structură: 

 Capital social subscris şi vărsat 90.000 lei 

 Rezerve din reevaluare  1.530.375 lei 

 Rezerve legale   4.500 lei 

 Rezerve    2.937.968 lei 

 Rezultatul exerciţiului – profit 12.100 lei 
 
Valoarea patrimoniului societăţii este de 4.272.760 lei iar patrimoniul net (active – 

datorii) este de 4.153.460 lei şi reflectă capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea cu 
surse proprii de finanţare. Pentru anul 2015 a fost întocmit un buget de venituri şi cheltuieli prin 
care să se obţină profit. Profitul net este repartizat pe destinaţii odată cu aprobarea bilanţului. 

Valoarea creanţelor la 31 dec. 2015 este de 95.646 lei şi reprezintă contravaloarea 
chiriilor curente de achitat. Valoarea datoriilor la 31 decembrie 2015 este de 311.160 lei şi sunt 
datorii sub o lună. Nu sunt furnizori restanţi. 

În structură, datoriile se prezintă astfel: 
 Datorii comerciale în sumă de 51.268 lei, reprezintă obligaţii către furnizori şi sunt 

datorii curente. 
 Datoriile cu personalul şi bugetele sunt în sumă de 259.892 lei şi sunt datorii curente, 

achitate în ianuarie 2016. 
 

 
 

Activele circulante sunt în sumă de 752.643 lei, după cum urmează: 
Stocuri (materiale consumabile, obiecte de inventar în depozit şi folosinţă)       – 290.142 lei 
Creanţe          –   95.646 lei 



 

 

219 RRaappoorrttuull  PPrriimmaarruulluuii  mmuunniicciippiiuulluuii  FFooccșșaannii  

22001155  

Casa şi conturi la bănci        – 366.855 lei 
Stocurile sunt evaluate la nivelul costului istoric. 

Numărul de salariaţi la finele anului 2015 era de 93 de persoane. 
În structură numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel: 

           INDICATOR                   2015 

               TESA                    12 

      Muncitori calificaţi                    29 

      Muncitori necalificaţi                    52 

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: 

 achiziționarea a 6 vitrine frigorifice; 

 achiziționarea a 2 aparate de aer condiționat; 

 finalizarea a două module comerciale din surse atrase; 

 reparație copertine acces Piața Moldovei. 
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S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L.  
 
Societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Focşani şi pe raza comunei 

Cîmpineanca, jud. Vrancea. Conform statutului societății, obiectul de activitate privește:  

 colectarea gunoiului menajer; 

 prepararea mixturilor asfaltice şi reparația străzilor; 

 închirieri auto şi utilaje;  

 întreținerea şi reparația parcului auto propriu;  

 reciclarea deşeurilor menajere. 
 

 
 

În anul 2015 S.C. CUP-Salubritate SRL Focşani a realizat următoarele investiţii, ce au 
contribuit la îmbunătățirea capacității de acţiune a societăţii, dar și la creșterea calității 
serviciului oferit. 

Investițiile s-au realizat:  
 cu fonduri provenite din capitalizare - Consiliul Local Focşani: 

 mii lei 
1.  Autogunoieră MAN 117.000 
2.  Autogunoieră MERCEDES 

                     MAN 
269.40 

3.  Container 37 mc - 2 buc 30. 00 
4.  Remorcă transport containere 37 mc - 2 buc 55.65 
5.  Tocător vegetale 133.54 
6.  Finisor asfalt 132.57 
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7.  Cilindru compactor BOMAG 38.20 
8.  Autoutilitară 3,5 t basculantă 44.20 

        TOTAL 820.56 
 

 
 

 cu fonduri provenite din surse proprii: 
 mii lei 
1.  Ciur vibrator 50.81 
2.  Container 20 mc stație sortare 13.98 
3.  Compresor staţionar ATI 0/1200/500 - stație 

asfalt 
8.16 

4.  Elemente de logistică 8.44 

5.  Reabilitare centrală termică 25.45 
        TOTAL 106.84 
        TOTAL INVESTIȚII 927.40 

* Valorile nu conțin TVA. 
 

Totodată, s-au făcut investiţii pentru menţinerea în funcţiune, în parametri normali, a 
tuturor instalaţiilor și utilajelor din dotare. S-au înlocuit 856 pubele de 240 l, degradate, în care 
se face depozitarea deșeurilor menajere. S-a făcut relocarea a 54 puncte de colectare a 
gunoiului menajer, în cartierul Sud, pe măsură ce s-au finalizat lucrările de investiţii la străzile și 
aleile cartierului. S-au înlocuit 18 containere de 1.1, degradate, destinate colectării 
materialelor reciclabile, cu aport voluntar. 
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SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA (SC CUP SA) 
  

 
 

 

Lucrări executate în cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemului de apă și 
canalizare în județul Vrancea – etapa a 2-a” 

 
În anul 2015 au fost desfășurate următoarele activități: 

 În cadrul Contractului de Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului investițional 
”Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea – etapa a 
2-a” a fost inclusă activitatea de aacchhiizziițțiioonnaarree  șșii  iimmpplleemmeennttaarree  aa  uunneeii  ssoolluuțțiiii  GGIISS  

((ggeeooggrraapphhiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss)), constând în soft-uri, licențiere și echipamente. 
 S-au efectuat măsurători TOPO și GEO, necesare elaborării Studiului de Fezabilitate regional 

în care este inclusă și UAT Focșani, studiu ce se dorește a fi finanțat în cadrul Programului 
Operațional pentru Infrastructură Mare (POIM). 

 S-a elaborat  Studiul de Fezabilitate necesar obținerii finanțării din POIM, UAT Focșani fiind 
inclusă cu reabilitări și extinderi de rețele de apă și canal. 
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PROIECTE FINALIZATE CU FINANȚARE PROPRIE 
 

 Sucursala de Apă Canal Focșani 

În cursul anului 2015, Sucursala de Apă Canal Focșani a urmărit în permanență furnizarea 
apei reci la parametri calitativi și cantitativi, astfel: 

- s-a realizat o cantitate de 3.400.000 mc apă rece și s-a epurat o cantitate de 
4.600.000 mc apă uzată; 

- a fost executat un număr de 93 de avarii cu întreruperea apei și alte 167 avarii fără 
întreruperea apei pe rețelele de apă rece; 

- au fost întreținute permanent rețelele de canalizare din municipiu, precum și cele 
aproximativ 1100 cămine de canalizare și 1300 guri de scurgere; 

- s-au realizat 300 ml rețea alimentare cu apă str. Militari; 

- s-au înlocuit 1000 ml conducte apă rece aflate în canale termice; 

- au fost înlocuite 80 branșamente vechi; 

- au fost ridicate la cotă căminele de canalizare din str. Cuza Vodă și au fost montate 
guri de scurgere pe str. Al. Căminului, Avântului. 
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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;  
- 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 mncipiului Focșani 

 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 a muncii 

 Întocmirea/revizuirea Manualului Calităţii, întocmirea Procedurilor de Sistem; 

 Gestionarea și tranzacționarea pe bursă a Certificatelor Verzi, obținute ca urmare a 
producției de energie verde. 
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Promovarea capitalului uman în cadrul CUP SA Focşani 

În anul 2015, a fost gestionată activitatea de Personal-Salarizare pentru un număr total 
de 429 angajați, repartizați astfel: 

- Sucursala Apă-Canal Focșani: 175 angajați; 
- Sucursala Apă-Canal Odobești: 22 angajați; 
- Sucursala Apă-Canal Adjud: 31 angajați; 
- Sucursala Apă-Canal Panciu: 30 angajați; 
- Sucursala Apă-Canal Mărășești: 24 angajați; 
- Sucursala Apă-Canal Rural: 49 angajați; 
- TESA: 98 angajați. 

 

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

Scopul principal în realizarea proiectelor investiţionale derulate în anul 2015 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; 

 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 domeniile de activitate ale companiei de către salariaţii 
acesteia. 
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S.C.ENET S.A. FOCȘANI 
 
În urma programului de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația 
de mediu și creșterii eficienței energetice” – Etapa I, S.C. ENET S.A. Focşani dispune de o nouă 
capacitate de producere a energiei termice şi electrice, care funcţionează din 2015 la un nivel 
aproape de capacitate, ceea ce se poate vedea în realizările producţiei, cantităţile de energie 
termică, dar mai ales de energie electrică. 

 

 
 

Date tehnice de funcţionare în anul 2015: 

1. Sursa de producere a energiei electrice și termice cuprinde atât instalațiile noi, cât și 
pe cele vechi. Principalele echipamente de producere a energiei electrice și termice 
sunt: 

- două motoare termice (instalații de cogenerare) marca Rolls-Royce cu funcționare pe gaze 
naturale și având puterea electrică de 6 MWe și puterea termică de 5 MWe (4.45 Gcal/h) – 
instalație nouă. 

- cazan de apă fierbinte - CAF 1 x 58 MWt (50 Gcal/h) – instalație nouă 
- cazan de apă fierbinte - CAF 1 x 58 MWt (50 Gcal/h) – existent 
- cazan de abur (CA 1 având D=10 t/h, p=10 bar, t=176˚C) – instalaţie nouă, pentru acoperirea 

necesarului de abur servicii interne şi pentru prepararea apei de adaos în circuitul de 
termoficare al centralei. 
Motoarele termice funcţionează în baza curbei de sarcină, pentru acoperirea necesarului de 

agent termic pentru prepararea apei calde menajere pe perioada de vară, iar pe perioada de 
iarnă ca suport pentru cazanele de apă fierbinte. Pentru asigurarea necesarului de căldură pe 
timpul iernii, centrala funcţionează cu două CAF-uri de 58 MWt (50 Gcal/h), unul nou şi unul 
existent, dotate cu arzătoare combinate pentru a funcţiona pe gaz natural şi păcură. 
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Sisteme auxiliare: 
- staţie de tratare chimică – instalatie nouă, complet automatizată; 
- electropompe de apă alimentare cazan de abur; 
- electropompe de termoficare, noi, fiecare echipată cu convertizor de frecvenţă nou, pentru 

vehicularea agentului termic şi asigurarea presiunii în sistemul de termoficare în condiţiile 
sarcinii termice actuale (3 buc pentru funcţionarea în regim de iarnă şi 2 buc. pentru 
funcţionarea în regim de vară); 

- electropompe de apă de adaos în termoficare; 
 

 
 
- sistem de alimentare cu pacură. Pentru alimentarea cu combustibil lichid atât a cazanelor 

noi cât şi a cazanului existent, în staţia de păcură s-au montat trei electrompe noi de păcură 
şi au fost înlocuite două filtre fine, existente, cu două filtre noi având debitul Q=20 t/h. 
În urma modernizării centralei de cogenerare, cantitatea de energie electrică produsă a 

crescut cu 55,6% faţă de anul 2014, ceea ce a adus venituri suplimentare importante, cu 18% 
mai mari în 2015 faţă de anul anterior. 
 

Reparaţii şi revizii instalaţii de rezervă (etapa veche) 
Conform planurilor de revizii şi reparaţii ale echipamentelor producătoare de energie termică 

existente (etapa veche), au fost executate o serie de lucrări programate sau ocazionale, pentru 
ca toate aceste echipamente să poată fi utilizate în caz de necesitate. 

Astfel, la echipamentele de rezervă, utilizate pentru producţia energiei termice (cazane de 
abur, turbine cu abur, cazane de apă fierbinte, schimbătoare de căldură, electropompe de 
circulaţie etc.) au fost executate, în 2015, o serie de lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii 
- echipamente, cum ar fi: reparație CAF 25 Gcal/h nr. 4, în valoare de 38,396 mii lei şi staţia 
demineralizare apă 16,834 mii lei. 

Lucrările de revizii şi reparaţii pentru producţie au fost executate în regie proprie. 
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2. Reţele de termoficare şi Puncte Termice 
Din programul de investiţii ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu 
şi creşterii eficienţei energetice” - Etapa I, s-a finalizat Implementarea Proiectului la Reţele de 
termoficare şi Puncte Termice. 
 

 
 

Reabilitarea reţelelor termice s-a executat prin folosirea de tehnologii noi, care au  condus la 
creşterea eficienţei energetice în toate componentele acestuia, în vederea livrării agentului 
termic la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi de consumatori, şi cu impact minim asupra 
mediului, prin reducerea cantităţii de poluanţi. Toate reţelele secundare de distribuţie agent 
termic au fost înlocuite cu conducte preizolate şi toate condominiile racordate la acestea 
beneficiază de sistemul de recirculare a.c.c. (apă caldă consum). 

În cadrul programului ”Termoficare căldură şi confort”, derulat cu aportul Primăriei 
municipiului Focşani, în anul 2015 s-a executat şi finalizat obiectivul de investiţii Reabilitare 
reţele secundare aferente PT 30, în derulare fiind alte două obiective de investiţii, respectiv: 

- reabilitare reţele secundare aferente PT 10 – nefinalizat; 
- reabilitare reţele secundare aferente PT 18 – nefinalizat.  

Deoarece societatea nu a dispus de fonduri proprii, nu au fost planificate lucrări de investiţii – 
coroborat cu investiţia menţionată anterior (”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 
nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficienţei energetice”). 
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Reparaţii şi revizii ale reţelelor primare şi secundare (etapa veche)  
Conform planurilor de revizii şi reparaţii ale reţelelor primare şi secundare de transport agent 

termic, nemodernizate, au fost executate o serie de lucrări programate sau ocazionale, pentru 
eliminarea şi preîntâmpinarea unor avarii. 

Pentru reţelele primare de transport agent termic, s-au executat o serie de lucrări de revizie 
şi reparaţii ocazionale (avarii), în valoare de 112266..224477  lleeii. 

Pentru reţele secundare de distribuţie agent termic, precum şi în P.T.-uri, s-au executat în 
2015 lucrări de reparaţii şi revizie constând în înlocuirea unor conducte de ţeavă de diferite 
diametre (1.815,4 ml), conform planului de lucrări planificate, în valoare ddee  331188..779922,,3344  lleeii. 
Reviziile zonale pentru reţelele magistrale şi secundare au fost executate în regie proprie. 

 

3. Investiţii noi 
În anul 2015 s-au finalizat lucrările şi a avut loc punerea în funcţiune a obiectivului 

”Ansamblu transmisie date între CET Focşani şi Staţia Focşani Vest” în valoare de 170,565 mii 
lei, din surse proprii, obiectiv menit să asigure urmărirea evacuarii puterii electrice produsă de 
noile capacităţi. 

Tot în anul 2015 s-au finalizat lucrările şi a avut loc punerea în funcţiune a obiectivului 
”Ansamblu de instalaţii pentru evacuarea puterii electrice de la nivelul de tensiune 6 KV – 
20 KV”, obiectiv menit să asigure evacuarea puterii electrice, produse de noile capacităţi, către 
operatorul de distribuţie ELECTRICA Focşani. 

În anul 2015, ENET a contractat un studiu de auditare a sistemului de transport şi 
distribuţie a energiei termice, efectuat pe datele finale ale anului 2014, prin care s-au evaluat 
pierderile procentuale şi cantitative. 

Astfel, energia termică pierdută în sistemul de termoficare a rezultat în procent de 35,14%, 
din care: 

% 
- pierderi masice în transport 0,70 
- pierderi din transfer de căldură în transport 12,82 
- pierderi masice în reţeaua secundară pentru încălzire 0,47 
- pierderi masice în reţeaua secundară pentru apa caldă 1,37 
- pierderi din transfer de căldură în mediul exterior în reţeaua 

secundară de încălzire şi de apă caldă 
19,78 

 35,14 

Pierderile totale în transport sunt de 13,52% iar în distribuţie sunt de 26,15%. Auditul a fost 
supus aprobării ANRSC şi ulterior Consiliului Local al municipiului Focşani. Auditul a fost efectuat 
în condiţiile în care reţeaua nemodernizată, veche, are o pondere de 60,22% în total şi din 54 de 
puncte termice s-au modernizat 22 până acum, plus cele 3 scări cu module termice racordate 
direct în reţeaua de transport. 
 

4. Producţie energie electrică şi termică 
 

 
 

Luna 

Producţia 
realizată de 

energie 
electrică pentru 

2014 
-MWh- 

Producţia 
realizată de 

energie 
electrică 

pentru 2015 
-MWh- 

Producţia 
realizată de 

energie 
termică  

pentru 2014 
-MWh- 

Producţia 
realizată de 

energie 
termică 

pentru 2015 
-MWh- 
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Ianuarie 4.763,304 10.025,77 32.845,2 29.013,8 

Februarie 4.436,796 8.807,40 28.259,3 24.268,2 

Martie 4.664,446 10.044,57 20.242,8 22.198,4 

Aprilie 4.429,752 9.204,92 12.145,1 12.813,4 

Mai 4.038,916 3.949,09 3.548,0 3.142,9 

Iunie 3.470,225 5.508,93 3.065,4 2.885,10 

Iulie 3.281,117 4.300,99 2.983,7 2.672,5 

August 3.322,590 3.496,51 2.895,4 2.738,90 

Septembrie 3.228,114 3.702,42 2.869,4 2.930,90 

Octombrie 4.011,873 8.618,43 8.887,1 12.277,70 

Noiembrie 8.142,535 9.259,87 21.498,7 18.383,80 

Decembrie 8.088,211 10.008,53 27.789,2 24.584,20 

Total  55.877,879 86.927,44 167.029,3 157.909,80 

 
În anul 2015 s-a realizat o producţie de energie electrică mai mare datorită noilor capacităţi 

de producere energie termică şi electrică şi într-un regim constant, atât vara cât şi iarna, pentru 
că nu au existat întreruperi în furnizarea gazelor naturale. 
 

 
 

În anul 2015 s-a asigurat funcţionarea într-un regim constant atât vara cât şi iarna, nefiind 
întreruperi în furnizarea gazelor naturale. 

Din producţia realizată de energie termică, s-au facturat pentru populaţie 72.063,33 Gcal, 
faţă de 75.901,2 Gcal în 2014, iar pentru agenţii economici 18.141,51 Gcal, faţă de 17.276,5 
Gcal în 2014. 

Pierderea de energie termică, în transport plus distribuţie, a fost în 2015 de 33,565% din 
livrările la gard ale producţiei. 
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5. Date financiare 
Se înregistrează în 2015 o creştere semnificativă a veniturilor preliminate a fi realizate, 

suma acestora fiind 61.156 mii lei, faţă de prognoza lor în bugetul pe 2015 de 56.465 mii lei 
(8%). Faţă de realizatul anului 2014, de 51.715 mii lei, creşterea este de 18%.  

Profitul preliminat pentru 2015 este de 720 mii lei. În anul 2014 s-a înregistrat o pierdere de 
10.645 mii lei. Este previzionată realizarea de profit, ca urmare a creşterii substanţiale în 2015 a 
veniturilor din energia electrică şi bonusul aferent, odată cu intrarea în funcţiune a noii centrale 
realizată cu fonduri europene. 

Este primul an din perioada 2000-2015 când se realizează profit, ceea ce reprezintă o 
importantă realizare. 

În continuare, prin preţul avizat de ANRE şi ANRSC, pentru energia termică nu sunt acoperite 
complet costurile energiei termice şi mai ales, nu sunt prevăzute în preţuri şi tarife surse pentru 
achitarea creditelor istorice pentru combustibil, care generează sume mari pe penalităţi şi nu 
sunt acceptate costurile cu penalităţile. Pentru 2016, preţul avizat complet pentru populaţie 
este 321,22 lei/gcal, iar pentru noncasnici este 363,14 lei/gcal. Preţul energiei electrice 
rămâne acelaşi de 145,68 lei/Mwh. Preţul local de facturare pentru populaţie este în acest 
moment 255 lei/gcal, inclusiv TVA (252 lei/gcal, inclusiv TVA în 2015) 

Există încă debitori cu sume neachitate din anii precedenţi, debite „istorice” existând mai 
ales în asociaţiile în facturare comună, ceea ce afectează, în continuare, lichidităţile 
societăţii.ENET are în derulare un număr de peste 700 de acţiuni în instanţă împotriva 
debitorilor, în vederea recuperării datoriilor acestora. 

Chiar dacă în anul 2015 plăţile restante au scăzut cu 4,97% faţă de soldul anului 2014, fondul 
de risc rezultat din creditele istorice din 2003-2005 se majorează cu penalităţi suplimentare în 
fiecare an şi creşte în 2015. 
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Din totalul pierderii înregistrate de ENET în 2014, 77% adică 8.002.898 lei provine din 
penalităţi. În anul 2015 s-au înregistrat cheltuieli din penalităţi către bugetul de stat de 267 
mii lei, iar către alţi creditori 3.373 mii lei şi totuşi se înregistrează profit. 

Scăderea continuă a cantităţilor de energie termică livrate şi a numărului consumatorilor, 
prin debranşările apartamentelor, în special la apa caldă de consum, dar şi de la încălzire, 
pentru montarea de centrale termice proprii, pe gaze naturale, are în continuare efect negativ 
asupra rezultatelor. Motivaţia debranşărilor de la apa caldă este în continuare lipsa 
recirculării, care implică facturi mai mari pentru apa rece, suplimentar celor de energie 
termică. Energia termică pentru apa caldă se furnizează în pierdere substanţială pe tot 
parcursul sezonului cald, iar reducerea livrărilor pe această perioadă afectează şi posibilitatea 
de a creşte vara livrările de energie electrică pentru compensarea pierderilor din apa caldă.  

Măsurile prevăzute pentru anul 2016 au în vedere: 
1. Conversia în acţiuni a datoriilor istorice nefiscale reprezintă pentru S.C.ENET S.A. o soluţie 
reală şi realizabilă prin legislaţia actuală, cu un efect major pentru reducerea datoriilor, 
creşterea activului net al societăţii, a bonităţii acesteia. 

Primul pas l-ar reprezenta conversia datoriilor S.C. ENET S.A. către CUP SA Focşani, 
eşalonate în prezent. Executarea acestor datorii de către CUP SA Focşani prin blocarea conturilor 
bancare ale S.C.ENET S.A. reprezintă o problemă pentru realizarea plăţilor necesare continuării 
activităţii.  
2. Încadrarea în obiectivele care revin societăţii privind realizarea etapelor următoare a 
investiţiei “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru 
perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei 
energetice”. Continuarea investiţiilor privind reabilitarea reţelelor de distribuţie în municipiul 
Focşani. 
3. Valorificarea rezultatelor auditării sistemului de transport şi distribuţie şi aplicarea 
măsurilor stabilite prin auditare, în scopul stabilizării profitului şi consolidarea rezultatelor 
pozitive în 2016. 

Realocarea şi redimensionarea personalului în funcţie de noile necesităţi privind exploatarea 
noii centrale şi mentenanţa sistemului. 
4. Modernizarea cu resurse proprii a 10 puncte termice, cu recirculare şi sectorizarea reţelelor 
cu pierderi în scopul aplicării unor măsuri directe în scopul reducerii acestora.  
5. Găsirea unor noi modalităţi pentru impulsionarea plăţilor consumatorilor (intensificarea 
acţiunii de debranşare a rău-platnicilor, creşterea numărului de acţiuni în instanţă împotriva 
debitorilor, noi modalităţi de executare a debitorilor din asociaţiile în facturare comună). 
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S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

 

I. Activitatea de transport 

Sinteza activităţii de transport în comun de persoane:  

 Venituri din activitatea de transport: 5.671.001 lei 

 Călători transportați în 2015: 4.786.878 călători, dintre care: 

   - la bilet:  1.971.699 călători 

   - la abonament:  2.815.179 călători 

 Km parcurși: 1.407.627 km 

 Ore în circulație: 96.645 ore 

 Număr de trasee: 9 trasee 

 Parc auto la sfârșitul anului: 32 autovehicule, dintre care: 

   - autobuze:      2 buc. 

   - midibuze: 24 buc. 

   - microbuze:    6 buc. 
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II. Activităţi conexe activităţii de transport 

Activitatea de service, inspecție tehnică, verificari tahografe, împreună cu cea de vânzări 
piese de schimb şi accesorii auto a generat venituri importante, în sumă de 1.640.527 lei. 

 

Activitatea de autogară a deservit transportul județean, interjudețean şi internaţional de 
călători în bune condiţii, în anul 2015, veniturile realizate din această activitate fiind de 686.779 
lei. 
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44..  PPrriinncciippiiii  ddee  ppoolliittiiccăă  bbuuggeettaarrăă  ppeennttrruu  aannuull  22001166  

 
Politica bugetară pentru anul 2016 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 2016 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 2016 va fi 
structurată astfel: 
 

       A.  CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE = 167.510 mii lei  
(86,12% în totalul bugetului general) 

 
1. SERVICIUL DATORIEI PUBLICE: 7.700 mii lei 
2. SERVICII PUBLICE GENERALE: 15.439 mii lei 
3. ORDINE PUBLICĂ: 5.189 mii lei 
4. CHELTUIELI SOCIAL–CULTURALE: 106.106 mii LEI 
5. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A MUNICIPIULUI: 33.076 mii lei 
          

Structura cheltuielilor de funcţionare însumând 167.510 mii lei se prezintă 
astfel: cheltuielile social culturale deţin o pondere de 63%, serviciul public al datoriei 
publice 5%, serviciile de dezvoltare publică 20%, ordinea publică 3% şi serviciile publice 
generale 9%. 

 
PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI 

ÎN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Serviciul 

datoriei publice; Servicii si 

dezvoltare 

publica; 

Cheltuieli social 

culturale; 

Servicii publice 

generale; 

Ordine publica 
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B . CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE = 26.988 mii lei  
(13,88% în totalul bugetului general) 

 
1. PROIECTE FINANŢATE PARŢIAL DIN FONDURI STRUCTURALE = 5.857 MII LEI 
- 1.407 mii lei Învăţamânt – Reabilitarea unităţilor de învâţământ: cheltuieli 

neeligibile Şcoala Gimnazială nr.3 și Şcoala Gimnazială Alexandru Vlahuţă  
- 2.450 mii lei Programul integrat de dezvoltare urbană zona de sud (cartierele Sud, 

Laminorul, Mândreşti)  
- 2.000 mii lei proiect derulat de Școala Postliceală Sanitară cu finanțare din 

POSDRU  
 

2. INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 
INTEGRAL/PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII = 375 MII LEI 
- 75 mii lei – Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia pentru achiziția unui autoturism 

necesar pentru desfășurarea orelor de conducere cu elevii 
- 3.000 mii lei – Ateneul Popular Mr. Gh.Pastia pentru achiziția unui pian 

 
3. INVESTIŢII FINANŢATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL = 20.756 mii lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Primarul Municipiului Focşani 

 
Ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

 


