
Primăria Municipului Focșani  

  și unități subordonate Consiliului Local 

Programul de lucru ȋn perioada 28 aprilie - 1 mai 2017 

 

Primăria Municipiului Focșani 

Vineri, 28 aprilie 2017 – program  de lucru – 8.00 – 14.00 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – nu se lucrează 

Duminica, 30 aprilie 2017 – nu se lucrează 

Luni,  1  mai 2017 – nu se lucrează 

  

Serviciul de impozite și taxe locale 

Vineri, 28 aprilie 2017 – program  de lucru – 8.00 – 16.00 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – nu se lucrează 

Duminica, 30 aprilie 2017 – nu se lucrează 

Luni, 1 Mai 2017 – nu se lucrează 

 

CUP SA  

In intervalul 28 aprilie (după finalizarea programului de lucru) – 30 aprilie 2017 se 

asigură serviciu de permanență si asistenţă tehnică; 

Luni, 01 Mai 2017 –  program servicii pe ture. 

                                                                                       

CUP Salubritate va avea programul:  

   

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – program normal al unei zile de sambătă  

Duminica, 30 aprilie 2017 –  program normal al unei zile de duminica 

Luni, 01 mai 2017 – program normal al unei zile de luni 

 

ENET SA Focșani – Serviciul Comercial - casierie 

Vineri, 28 aprilie 2017 – program  – 8.00 – 18.00 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – program  – 8.00 – 13.00 

Duminica, 30 aprilie 2017 - nu se lucrează 

Luni, 01 mai 2017 – nu se lucrează 

 

Transport Public SA 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – program de duminica de la orele 6.00 -20.30 

Duminica, 30 aprilie 2017 - program de duminica de la orele 6.00 -20.30  

Luni, 01 mai 2017 –  program de duminica de la orele 6.00 -20.30  

  

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 - 9.00-13.00 – eliberare adeverințe înhumare 

Duminică, 30 aprilie 2017 – nu se lucrează 

Luni, 01 mai 2017 -  9.00-13.00 – eliberare adeverințe înhumare 



  

Administraţia Piețelor  Focșani SA va funcționa după programul: 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – program normal de lucru; 

Duminică, 30 aprilie 2017 –  program normal de lucru; 

Luni, 01 mai 2017 - program normal de lucru; 

 

 

Celelalte unități își vor desfășura serviciile de permanență pentru asigurarea bunei 

funcționări. 
 

 

 


