
                      ROMÂNIA

            JUDEȚUL VRANCEA

           MUNICIPIUL FOCȘANI

PE ANUL 2021

Adoptat - 

Hotărâre de 

Consiliu local

Neadoptat

1 05/01/2021

Aprobarea Regulamentului pentru conferirea 

Titlului de cetățean de onoare al municipiului 

Focșani;

primar
direcția relații interne și 

internaționale 
11.01.2021

buget și administrație 

publică 
25.02.2021

2 06/01/2021

Alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focşani pentru o 

perioadă de 3 luni, începând cu luna ianuarie 

2021;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură 

06.01.2021
buget și administrație 

publică
07.01.2021

HCL nr. 

1/07.01.2021

3 06/01/2021

Aprobarea schimbării temporare a destinației 

imobilului compus din clădire și teren aferent 

situat în Focșani, str. Revoluției nr.12, în ”Centru 

de vaccinare” pe perioada desfășurării activității 

de vaccinare a populației împotriva COVID 19;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

06.01.2021
buget și administrație 

publică
07.01.2021

HCL nr. 

2/07.01.2021

4 06/01/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea CUP 

Salubritate S.A. Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea serviciior 

comunitare de utilități 

publice

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

Nr. 

crt.
Conținutul proiectului de hotărâre pe scurt

Departamentul către 

care a fost înaintat în 

vederea întocmirii 

raportului

Comisia de 

specialitate care va 

aviza proiectul de 

hotărâre

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE ALE MUNICIPIULUI FOCȘANI

Inițiator

Data 

înregistrării 

proiectului

Adoptarea proiectului de 

hotărâre
Termenul 

maxim de 

depunere a 

raportului

Termenul 

maxim de 

depunere a 

avizului 

comisiei



5 06/01/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Transport 

Public S.A. Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea serviciior 

comunitare de utilități 

publice

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

6 06/01/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea serviciior 

comunitare de utilități 

publice

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021           

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

7 06/01/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea PARKING 

FOCȘANI SA;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea serviciior 

comunitare de utilități 

publice

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021                

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

8 11/01.2021

Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul 

fiscal 2021;  

primar

direcția economica – 

serviciul impozite și 

taxe locale

11.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021            

-------------------

04.02.2021

HCL nr.  

21/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021



9 12/01/2021

Aprobarea conferirii titlului de Cetățean de 

onoare al municipiului Focșani doamnei Aurelia 

Cosma doctor în domeniul etnografiei și al 

antropologiei culturale;

primar
direcția relații interne și 

internaționale
22.01.2021

buget și administrație 

public 
28.01.2021

HCL nr. 

3/28.01.2021

10 12/01/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Anghel Saligny”  Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

------------------- 

24.02.2021

HCL nr.  

26/24.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021       

11 12/01/2021

Completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 382/2020 privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

local al municipiului Focșani care să colaboreze 

cu Consiliul local al tinerilor din municipiul 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

------------------- 

24.02.2021

HCL nr. 

28/24.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021        

12 13/01/2021

Modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 

privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice 

de amenajare a teritoriului și urbanism a 

municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;

primar

direcția arhitectului șef, 

serviciul strategie și 

dezvoltare urbană, 

compartiment 

PUG/PUZ/PUD

15.01.2021
urbanism și 

agricultură
28.01.2021 Neadoptat

13 13/01/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 251/2016 privind 

aprobarea constituirii comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice la 

nivelul Consiliului local al municipiului Focşani, 

cu modificările ulterioare;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

14.01.2021
buget și administrație 

publică 
28.01.2021 Neadoptat

14 13/01/2021

Desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului General 

al Municipiului Focșani pentru activitatea 

desfășurată în perioada 01.01.2020 – 

31.12.2020;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
22.01.2021

buget și administrație 

publică 

28.01.2021               

------------------- 

24.02.2021

HCL nr. 

29/24.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      



15 13/01/2021

Aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 

10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani a imobilului teren în suprafață 

de 2541 mp cu destinația de „Drum acces” situat 

în Focșani, Tarla 160, parcela 8217, în vederea 

amenajării și întreținerii acestuia;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr.  

18/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

16 13/01/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 9,00 mp. situat în 

Focșani, str. Magazia Gării nr. 13, bl. N2, sc.1, 

județul Vrancea, T 30, P 1890 înscris în CF 

59778, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani către domnul Boșcăneanu 

Dumitru și doamna Boșcăneanu Mioara;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

14.01.2021
urbanism și 

agricultură

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr.  

19/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

17 13/01/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 4,00 mp. situat în 

Focșani, str. Războieni nr. 5, județul Vrancea, T 

22, P 1347 înscris în CF 57082, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani către 

domnul Marin Mircea și doamna Marin Olivița;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

14.01.2021
urbanism și 

agricultură

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr. 

20/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

18 14/01/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 292/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga”  Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret 

14.01.2021
buget și administrație 

publică  

28.01.2021         

------------------- 

24.02.2021

HCL nr. 

27/24.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021       

19 14/01/2021

Aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică 

21.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr.  

9/04.02.2021

Neadoptat  

în ședința 

din 

28.01.2021 



20 14/01/2021

Aprobarea acordului de parteneriat pentru 

realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate 

din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile: mobilitate urbană, regenerare 

urbană”; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte  

14.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr.  

10/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

21 14/01/2021

Aprobarea costului mediu lunar de întreținere în 

Centrul Social Multifuncțional ”Cantina de 

Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – 

Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, 

pentru anul 2021;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității 
22.01.2021

buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr. 

11/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

22 14/01/2021

Stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul 

la stabilirea venitului lunar pe membru de familie 

în vederea calculării constribuției de întreținere 

pentru anul 2021 datorate de persoanele 

vârstnice îngrijite la Centrul Social 

Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și 

Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul social 

Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției 

de Asistență Socială Focșani, precum și 

susținătorii legali ai acestora, care dispun de 

venituri proprii; 

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității 
22.01.2021

buget și administrație 

publică 

28.01.2021           

-------------------

04.02.2021

HCL nr.  

12/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

23 14/01/2021

Aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu 

lunar de întreținere pentru copiii care 

frecventează creșele din cadrul Serviciului 

Public Creșe Focșani;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității 
22.01.2021

buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021       

HCL nr. 

13/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

24 14/01/2021

Aprobarea Planului de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate de 

persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul 

Municipiului Focșani, pentru anul 2021;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității 
22.01.2021

buget și administrație 

publică 

28.01.2021          

-------------------

04.02.2021

HCL nr. 

14/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021



25 14/01/2021

Aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrare și finanțate din 

bugetul local al Municipiului Focșani pentru anul 

2021; 

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității 
22.01.2021

buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr. 

15/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

26 14/01/2021

Aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li 

se repartizează locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului 

local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de 

priorități;

Consilieri 

locali: Dumitru 

Victor, Marcu 

Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-

George, Tătaru 

Alexandra, 

Zîrnă Cristian

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

14.01.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport 

28.01.2021
HCL nr.  

5/28.01.2021

27 14/01/2021

Aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate 

în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere în  

conformitate cu  Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Consilieri 

locali: Dumitru 

Victor, Marcu 

Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-

George, Tătaru 

Alexandra, 

Zîrnă Cristian

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

14.01.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport 

28.01.2021
HCL nr.  

6/28.01.2021

28 14/01/2021

Aprobarea  vânzării locuinței din fondul locativ 

de stat situată în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 2, bl. 

B4, ap. 18, către doamna Popa Maria în baza 

prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 cu 

modificările și completările ulterioare;

Consilieri 

locali: Dumitru 

Victor, Marcu 

Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-

George, Costea 

Ione

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

14.01.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport 

28.01.2021
HCL nr. 

7/28.01.2021



29 14/01/2021

Stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 

aferentă locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii  aflate în administrarea Municipiului 

Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

22.01.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

30 19/01/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

22.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

31 19/01/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

22.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              



32 21/01/2021
Aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică 

21.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------             

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

33 21/01/2021

Alocarea sumei de 35,65 mii lei din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2021 pentru 

organizarea Sărbătorilor de primăvară 1 și 8 

martie;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

economică 

22.01.2021
buget și administrație 

publică 
28.01.2021 Neadoptat

34 21/01/2021

Alocarea sumei de 105,8 mii lei pentru 

organizarea Zilei personalului medical  în data 

de 11 martie 2021;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

economică 

22.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------        

04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021      

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

04.02.2021              

35 21/01/2021

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 384/2015 

privind aprobarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

21.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021            

HCL nr. 

16/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

36 21/01/2021

Declararea de utilitate publică a unor imobile – 

terenuri cu destinația de „căi de acces” situate în 

Focșani, T 22, P 27/1, 62/1, 62/9 și trecerea 

acestora din domeniul privat în domeniul public 

al municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate și 

direcția arhitectului șef 

21.01.2021
buget și administrație 

publică 

28.01.2021         

-------------------

04.02.2021

HCL nr. 

17/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021



37 22/01/2021 Alegerea viceprimarilor municipiului Focșani;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Tănase 

Neculai, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra, 

Atanasiu 

Corina

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură 

22.01.2021
buget și administrație 

publică  
28.01.2021

HCL nr. 

4/28.01.2021

38 28/01/2021

Aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Gheorghe Doja, fdt. Gheorghe 

Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pîrvan, 

Bahne din municipiul Focșani”

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții 

28.01.2021
buget și administrație 

publică
28.01.2021

HCL nr. 

8/04.02.2021

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

28.01.2021

39 01/02/2021

Aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2021 pentru organizarea sărbătorilor de 

primăvară 1 și 8 Martie 2021;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

economică

04.02.2021
buget și administrație 

publică 
04.02.2021 Neadoptat



40 01/02/2021

Aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții și direcția 

economică

01.02.2021
buget și administrație 

publică
04.02.2021

HCL nr.  

9/04.02.2021

41 03/02/2021

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Focșani nr.148/2020 privind acordarea 

unor facilități fiscale aferente obligațiilor 

bugetare datorate bugetului local;

primar

direcția economică - 

serviciul impozite și 

taxe locale 

04.02.2021
buget și administrație 

publică
04.02.2021

HCL nr. 

22/04.02.2021

42 04/02/2021

Stabilirea destinației birourilor situate în clădirea 

Primăriei municipiului Focșani din Strada 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 

107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru 

organizarea cabinetelor viceprimarilor 

Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Tănase 

Neculai, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra, 

Atanasiu 

Corina

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

04.02.2021        
buget și administrație 

publică 

04.02.2021         

------------------- 

24.02.2021     

HCL nr. 

36/24.02.2021

43 09/02.2021
Constatarea încetării mandatului de consilier 

local al doamnei Atanasiu Corina;
primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură 

09.02.2021
buget și administrație 

publică 
12.02.2021

HCL nr. 

23/12.02.2021



44 09/02.2021
Aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică  

09.02.2021
buget și administrație 

publică 
12.02.2021 Neadoptat

45 09/02.2021
Aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică 

09.02.2021
buget și administrație 

publică 
12.02.2021 Neadoptat

46 10/02/2021

Neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa 

Zaharia”, cod LMI VN-II-m-B-06403 din 

Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 13, înscris în 

CF nr. 66314 Focșani, aflat în proprietatea 

domnilor Hănciulescu Liviu Tudor, Șoană 

Rodica-Angela, Șoană Bianca-Angela, Șoană 

Elena-Valentina și Georgescu Andrei Ioan; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

18.02.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport 

24.02.2021
HCL nr. 

31/24.02.2021

47 10/02/2021

Neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa 

Scalvone”, cod LMI VN-II-m-B-06406 din 

Focșani, str. Cernei nr. 12, înscris în CF nr. 

53911 Focșani, aflat în proprietatea domnului 

Dumitru Robert-Eugen;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

18.02.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport 

24.02.2021
HCL nr. 

32/24.02.2021

48 12/02/2021

Modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Direcției de 

Asistență Socială Focșani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.489/2018, cu modificările și 

completările ulterioare;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității 
12.02.2021

buget și administrație 

publică 
12.02.2021

HCL nr. 

24/12.02.2021

49 16/02/2021

Modificarea HCL nr. 401/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților de comercializare, 

prestări servicii și alimentație publică de pe 

teritoriul Municipiului Focșani;

primar

compartimentul 

autorizare agenți 

economici

16.02.2021
buget și administrație 

publică 
30.03.2021

HCL nr. 

46/24.03.2021



50 16/02/2021

Aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică 

16.02.2021
buget și administrație 

publică 

17.02.2021         

-------------------

24.02.2021

 

Nu s-a ținut 

ședința din 

17.02.2021              

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

24.02.2021

51 16/02/2021
Aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică 

16.02.2021
buget și administrație 

publică 

17.02.2021             

-------------------

24.02.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

17.02.2021              

---------------

Neadoptat în 

ședința din 

24.02.2021

52 16/02/2021

Aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

prin Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. 

Dr. G.K.Constantinescu”, în domeniul public al 

municipiului Focșani, în vederea realizării unor 

proiecte de utilitate publică;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

17.02.2021
urbanism și 

agricultură
24.02.2021

HCL nr. 

33/24.02.2021

53 17/02/2021

Inițierea procedurii de închiriere prin licitaţie 

publică a suprafeţei de 29,6321 ha teren păşune 

situată  pe teritoriul administrativ al localităților: 

Golești, Bolotești și Slobozia Ciorăști care 

aparţine domeniului public și privat al 

Municipiului Focşani, începând cu anul 2021, pe 

o perioadă de 7 ani; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

18.02.2021
urbanism și 

agricultură   
24.02.2021

HCL nr. 

30/24.02.2021



54 17/02/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza DALI – Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări 

adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. 

Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” 

din municipiul Focșani; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții 

17.02.2021
buget și administrație 

publică 
24.02.2021 Neadoptat 

55 17/02/2021

Emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în favoarea Unităților 

Administrativ Teritoriale Comuna Milcovul, 

Comuna Gologanu și Comuna Răstoaca pentru 

folosința terenurilor aferente Străzilor Bucegi, 1 

Decembrie 1918, Brăilei, DN 2 (Calea 

Moldovei), DN 23 și DN 23 A, până la limita cu 

UAT Milcovul, pe care se va amplasa rețeaua de 

distribuție a gazelor naturale aferente 

obiectivului de investiții “Înființare sistem de 

distribuție gaze naturale în Comuna Milcovul, 

Județul Vrancea, Înființare sistem de distribuție 

gaze naturale în Comuna Gologanu, Județul 

Vrancea și Înființare rețea de alimentare și 

distribuție gaze naturale în Comuna Răstoaca, 

Județul Vrancea”; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.02.2021
urbanism și 

agricultură
24.02.2021

HCL nr. 

34/24.02.2021

56 17/02/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 59,00 mp. situat 

în Focșani, str. Teiului nr. 12, județul Vrancea, T 

106, P 5599 înscris în CF 63738, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamnele Popa Magdalena-Nela și Șerbu Ioana;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

17.02.2021
urbanism și 

agricultură 
24.02.2021

HCL nr. 

35/24.02.2021



57 18/02/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani 

nr.407/2020 privind numirea a doi consilieri 

locali și a unui reprezentant al comunității ca 

membri în Comitetul director al Clubului Sportiv 

Municipal Focșani 2007;

Consilieri 

locali: Zîrnă 

Cristian, 

Neculai 

Tănase, 

Dimitriu Ana-

Maria, Marcu 

Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-

George, Costea 

Ionel, Dumitru 

Victor

direcția relații interne și 

internaționale 
11.02.2021

buget și administrație 

publică 
24.02.2021 Neadoptat

58 18/02/2021

Aprobarea documentației tehnico-economica 

pentru obiectivul de investitții ” Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Centru de 

științe aplicate - Colegiul Național Unirea”, 

Localitatea Focșani, str. Cezar Boliac nr.15, jud. 

Vrancea;

Consilieri 

locali: Zîrnă 

Cristian, 

Neculai 

Tănase, 

Dimitriu Ana-

Maria, Marcu 

Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-

George, Costea 

Ionel, Dumitru 

Victor

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții  

18.02.2021
buget și administrație 

publică 
24.02.2021

HCL nr. 

37/24.02.2021
 

59 18/02/2021

Aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea 

de colectare, transport și depozitare a deșeurilor 

menajere și similare în municipiul Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

18.02.2021
buget și administrație 

publică 
24.02.2021 Neadoptat



60 01/03/2021

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de salubrizare stradală în municipiul 

Focșani, cu modificările ulterioare;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

02.03.2021
buget și administrație 

publică 

30.04.2021 

___________ 

09.04.2021

Neadoptat

61 04/03/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza DALI – Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări 

adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. 

Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” 

din municipiul Focșani;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

04.03.2021
buget și administrație 

publică 

10.03.2021           

-------------------

15.03.2021     

___________  

30.09.2021     

___________  

06.10.2021      

___________  

11.10.2021

HCL nr. 

281/11.10.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021    

--------------- 

Proiect retras 

de inițiator 

în ședința 

din 

15.03.2021 

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

30.09.2021    

_________ 

Lipsă 

cvorum în 

ședința din 

06.10.2021

62 04/03/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reablitare, 

modernizare, extindere și dotare Centru de 

științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. 

Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul 

Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

04.03.2021
buget și administrație 

publică 

10.03.2021          

-------------------

15.03.2021

HCL nr. 

39/15.03.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021  



63 04/03/2021

Aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții 

„Reablitare, modernizare, extindere și dotare 

Centru de științe aplicate – Colegiul Național 

Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul 

Focșani, județul Vrancea;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

04.03.2021
buget și administrație 

publică 

10.03.2021          

-------------------

15.03.2021

HCL nr. 

40/15.03.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021 

64 04/03/2021

Aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică

04.03.2021
buget și administrație 

publică 

10.03.2021          

-------------------

15.03.2021

HCL nr. 

41/15.03.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021 

65 04/03/2021
Aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică

04.03.2021
buget și administrație 

publică 

10.03.2021          

-------------------

15.03.2021

HCL nr. 

42/15.03.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021 



66 08/03/2021

Acordarea de burse de merit pentru rezultate 

excepționale în activitatea sportivă gimnastelor 

Ana Bărbosu și Iulia Trestianu, legitimate la 

Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Tănase 

Neculai, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

Returnat 

inițiatorilor

67 09/03/2021
Constatarea încetării mandatului de consilier 

local al domnului Tănase Neculai;
primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

10.03.2021
buget și administrație 

publică 

10.03.2021            

-------------------

15.03.2021

HCL nr. 

38/15.03.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021  

68 10/03/2021

Alegerea unui președinte de ședință a Consiliului 

Local al Municipiului Focșani pentru ședința 

extraordinară din data de 10.03.2021;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

10.03.2021
buget și administrație 

publică 
10.03.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

10.03.2021  

69 11/03/2021

Abrogarea art. 4 și art. 5 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

320/2014 privind asocierea Municipiului 

Focșani prin Consiliul local al municipiului 

Focșani în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Speranța Vrancei”;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

18.03.2021
buget și administrație 

publică
24.03.2021

HCL nr. 

49/24.03.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021



70 11/03/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

generală a acționarilor la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian, 

Tătaru 

Alexandra

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

21.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021        

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

99/10.05.2021



71 11/03/2021

Reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

generală a acționarilor la Societatea PARKING 

Focșani S.A.;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian, 

Tătaru 

Alexandra

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

21.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021     

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

100/10.05.2021



72 15/03/2021

Afișarea pe panourile din Municipiul Focșani pe 

o perioadă de 10 zile, a elevilor care fac cinste 

orașului;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian

S-a înaintat 

răspuns



73 16/03/2021

Semnalizarea corespunzătoare a trecerilor de 

pietoni din Municipiul Focșani prin 

suprailuminarea lor;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian, 

Tătaru 

Alexandra

Returnat 

inițiatorilor

74 16/03/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 21168/26.02.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru spații 

comerciale și locuințe S+P+3E+4R” – Focșani, 

str. Cezar Bolliac nr. 21, număr cadastral 61547, 

pe terenul în suprafață de 640 mp (suprafață 

măsurată 665 mp);

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

16.04.2021
urbanism și 

agricultură

30.04.2021      

10.05.2021

HCL nr. 

104/20.05.2021

75 16/03/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 23938/05.03.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ construire 

locuințe colective P+2E” – Focșani, str. Rovine 

nr. 26, număr cadastral 60794, pe terenul în 

suprafață de 2949 mp.

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

16.04.2021
urbanism și 

agricultură

30.04.2021     

10.05.2021

HCL nr. 

105/20.05.2021



76 16/03/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat 

în Focșani, str. Aleea Echității nr. 19, bl. P1, 

județul Vrancea, T 204, P%11167  înscris în CF 

67814, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnul Sava Nelu și 

doamna Sava Olga-Mihaiela; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
buget și administrație 

publică
24.03.2021

HCL nr. 

51/24.03.2021

77 16/03/2021

Alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul local al municipiului Focșani pentru o 

perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 

2021;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

16.03.2021
buget și administrație 

publică

24.03.2021     

___________ 

09.04.2021

HCL nr. 

58/09.04.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

78 17/03/2021

Atribuirea unui număr de 17 autorizații taxi 

pentru orice tip de autoturisme și atribuirea unui 

număr de 18 autorizații taxi pentru autoturisme 

electrice, hibride și benzină + GPL, 

transportatorilor autorizați pentru realizarea 

serviciului de transport persoane în regim de taxi 

la nivelul municipiului Focșani;

primar
compartiment transport 

urban
16.03.2021

buget și administrație 

publică
24.03.2021

HCL nr. 

48/24.03.2021

79 17/03/2021

Aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

municipiului Focșani și a Regulamentului de 

organizare și funcțiuonare a acesteia;

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

17.03.2021
urbanism și 

agricultură

24.03.2021     

___________ 

09.04.2021

HCL nr. 

64/09.04.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

80 17/03/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 6,00 mp. situat în 

Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 31, județul 

Vrancea, T 148, înscris în CF 67390, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnul Lazăr Gheorghe;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

HCL nr. 

50/24.03.2021



81 17/03/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 10,00 mp. situat 

în Focșani, str. Constructorului nr. 17, bl. I20, 

județul Vrancea, T 211, P%11584  înscris în CF 

64629, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnul Mirodone 

Adrian;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

HCL nr. 

52/24.03.2021

82 17/03/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat 

în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P3, județul 

Vrancea, T 205, P 11228  înscris în CF 58284, 

ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Gheorghe Dumitru și 

doamna Gheorghe Elena Maria;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

HCL nr. 

53/24.03.2021

83 17/03/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 130,00 mp. situat 

în Focșani, str. Mărășești nr. 33A, județul 

Vrancea, T 9, P 368 înscris în CF 68045, ce 

aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către SC COMBRAT 94 SRL;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

HCL nr. 

54/24.03.2021

84 17/03/2021

Aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 59102 

întocmită pentru terenul în suprafață de 31,00 

mp., aparținând domeniului privat al 

Municipiului Focșani, situat în str. Liniștei nr. 4 

(actuala str. Leopoldina Bălănuță);

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

HCL nr. 

55/24.03.2021

85 17/03/2021

Aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 

10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publcie Focșani a unor imobile aparținând 

domeniului public și privat al municipiului 

Focșani în vederea exploatării și întreținerii 

acestora;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

18.03.2021
buget și administrație 

publică          
24.03.2021   

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021 



86 17/03/2021

Aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li 

se repartizează locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului 

local nr. 52 din 27.02.2020 privind aprobarea 

listei de priorități;

consilieri 

locali: Macovei 

Liviu-George, 

Tătaru 

Alexandra, 

Zîrnă Cristian

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.03.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

24.03.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

87 17/03/2021

Aprobarea listei de priorități pe anul 2021, 

pentru repartizarea locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

consilieri 

locali: Macovei 

Liviu-George, 

Tătaru 

Alexandra, 

Zîrnă Cristian

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.03.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

24.03.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021



88 18/03/2021

Introducerea în unitățile de învățământ din 

Municipiul Focșani a cartelelor electronice 

pentru a permite accesul elevilor

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian, 

Tătaru 

Alexandra

Returnat



89 18/03/2021

Proiectarea și instalarea de toalete publice 

automate, în cele mai circulate și utilizate spații 

publice ale orașului;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian, 

Tătaru 

Alexandra

27.04.2021 Returnat

90 18/03/2021

Modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 

41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, 

a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică

18.03.2021
buget și administrație 

publică

24.03.2021 

___________ 

09.04.2021

Neadoptat

91 18/03/2021

Modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind 

aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică 

18.03.2021
buget și administrație 

publică
24.03.2021

HCL nr. 

43/24.03.2021

92 18/03/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu 

energie electrică Stație de încărcare autobuze 

electrice situată în Municipiul Focșani, str. 

Mărășești nr. 72, jud. Vrancea”; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și investițiilo 

– serviciul investiții

18.03.2021
buget și administrație 

publică
24.03.2021

HCL nr. 

44/24.03.2021



93 18/03/2021

Avizarea modificării și completării 

Regulamentului serviciului de salubrizare din 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Serviciul de salubrizare a localităților 

Focșani și Golești, județul Vrancea – Anexa 1 la 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

salubrizare a localităților membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de salubrizare a localităților membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

26.02.2021
buget și administrație 

publică
30.04.2021

HCL nr. 

47/24.03.2021

94 18/03/2021

Concesionarea prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, 

bdul București, nr. 9B, identificat prin număr 

cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în 

Cartea Funciară nr. 65734, aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

95 18/03/2021

Aprobarea schimbarea destinației Spațiului B1, 

aparținând domeniului public al municipiului 

Focșani situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și 

Grădina Publică, în vederea închirierii;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.03.2021
urbanism și 

agricultură
24.03.2021

HCL nr. 

56/24.03.2021

96 18/03/2021

Aprobarea modelului legitimației pentru aleșii 

locali și a modelului semnului distinctiv al 

calității acestora;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

economică 

18.03.2021
buget și administrație 

publică

24.03.2021 

___________ 

09.04.2021

HCL nr. 

63/09.04.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

97 22/03/2021

Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

local Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul 

fiscal 2021;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

22.02.2021
buget și administrație 

publică
30.04.2021

HCL nr. 

45/24.03.2021



98 24/03/2021

Desemnarea a doi consilieri locali ce vor face 

parte din juriul aferent concursului public pentru 

amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din 

municipiul Focșani, aprobat prin HCL nr. 

115/30.04.2020;

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană

23.03.2021
buget și administrație 

publică

24.03.2021    

___________ 

09.04.2021

HCL nr. 

65/09.04.2021

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

99 24/03/2021

Aprobarea Protocolului de colaborare între 

Municipiul Focșani și Asociația Jurnaliștilor de 

Știință Science&Technology București având ca 

scop pregătirea cetățenilor în vederea folosirii 

noilor tehnologii și a impactului cu viitorul;

primar
direcția relații interne și 

internaționale
24.03.2021

buget și administrație 

publică
24.03.2021  

Nu a 

îndeplinit 

cvorumul în 

ședința din 

24.03.2021

100 24/03/2021

Avizarea documentației de atribuire pentru 

delegarea gestiunii serviciului de Iluminat Public 

a localităților membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești, 

județul Vrancea și acordarea mandatului special 

Primarului municipiului Focșani să aprobe 

întreaga documentație de atribuire în cadrul 

adunării generale a asociației;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

29.03.2021
buget și administrație 

publică

30.04.2021    

___________            

10.05.2021        

___________  

20.05.2021     

___________ 

28.05.2021    

___________ 

16.06.2021   

___________ 

15.07.2021 

Neadoptat 

_________ 

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021 

_________ 

Neadoptat în 

15.07.2021

101 24/03/2021

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 414/28.12.2020 privind aprobarea 

tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate 

în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 

de către Societatea Administrația Piețelor 

Focșani S.A.

viceprimar, 

Dimitriu Ana-

Maria

Returnat 

inițiatorului

102 29/03/2021

Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 414/2020 

privind aprobarea tarifelor practicate și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea 

unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, 

începând cu anul 2021 de către Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizarea servicilor 

comunitare de utilități 

publice

30.3.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021     

___________ 

10.05.2021       

___________  

20.05.2021

HCL nr. 

107/20.05.2021

Neadoptat 

27.04.2021     

________ 

10.05.2021    



103 02/04/2021

Reorganizarea aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Focșani și modificarea 

organigramei și statului de funcții;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Zîrnă Cristian 

Returnat 

inițiatorilor

104 06/04/2021

aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al municipiului 

Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

06.04.2021
urbanism și 

agricultură
27.05.2021

HCL nr. 

276/11.10.2021

105 06/04/2021

aprobarea regulamentului de organizare și 

efectuare a activităților de blocare, ridicare, 

transport și depozitare a vehiculelor 

staționate/parcate neregulamentar pe raza 

teritorială a municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

06.04.2021
urbanism și 

agricultură
27.05.2021

HCL nr. 

277/11.10.2021

106 06/04/2021

Concesionarea prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, 

bdul București nr. 9B, identificat prin număr 

cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în 

Cartea Funciară nr. 65734, aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

06.04.2021
urbanism și 

agricultură
09.04.2021

HCL nr. 

66/09.04.2021



107 06/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

272/2020 privind constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al municipiului 

Focșani, pe principalele domenii de activitate, 

pentru mandatul 2020-2024, cu modificările 

ulterioare;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

06.04.2021
buget și administrație 

publică
09.04.2021

HCL nr. 

59/09.04.2021

108 06/04/2021

Aprobarea dării în administrare Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării 

serviciului, a unor imobile situate în „Perimetrul 

Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din 

Focșani, județul Vrancea, în vederea desfășurării 

activităților specifice;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

06.04.2021
buget și administrație 

publică
09.04.2021

HCL nr. 

60/09.04.2021

109 06/04/2021

Modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind 

aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică

06.04.2021
buget și administrație 

publică
09.04.2021

HCL nr. 

61/09.04.2021

110 06/04/2021

Modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 39/2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Reablitare, modernizare, extindere 

și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul 

Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, 

municipiul Focșani, județul Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor, serviciul 

investiții

06.04.2021
buget și administrație 

publică
09.04.2021

HCL nr. 

62/09.04.2021

111 06/04/2021 

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ion 

Basgan” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

85/10.05.2021

112 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

86/10.05.2021



113 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

87/10.05.2021

114 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

88/10.05.2021

115 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G. G. 

Longinescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

89/10.05.2021

116 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. 

Cuza” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

90/10.05.2021

117 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

91/10.05.2021

118 06/04/2021

Numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

06.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

92/10.05.2021

119 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 411/2020 privind 

constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 

municipiului Focșani și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al 

acestuia;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

14.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

84/10.05.2021

120 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 294/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Școala Gimnazială “Oana-Diana 

Renea” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

13.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

93/10.05.2021



121 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 297/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Școala Gimnazială “Alexandru 

Vlahuță” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

13.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

94/10.05.2021

122 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 299/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Școala Gimnazială “Duiliu 

Zamfirescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

13.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

95/10.05.2021

123 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 301/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Colegiul Național „Unirea” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

13.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

96/10.05.2021

124 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 303/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

13.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

97/10.05.2021

125 13/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 211/2020 privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Colegiul tehnic Auto „Traian 

Vuia” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

13.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

98/10.05.2021



126 14/04/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 410/2020 privind 

desemnarea a doi consilieri locali membri în 

comisia de jurizare a concursului public pentru 

pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a 

vitrinelor și a spațiilor din incintă de către 

operatorii economici din municipiul Focșani;

primar
direcția relații interne și 

internaționale
14.04.2021

buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

83/10.05.2021

127 14/04/2021

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

local Focșani nr. 148/2020 privind acordarea 

unor facilități fiscale aferente obligațiilor 

bugetare datorate bugetului local, cu modificările 

ulterioare;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

79/10.05.2021

128 15/04/2021

Aprobarea închirierii prin licitație publică aunui 

număr de trei spații, inventariate în  domeniul 

public al municipiului Focșani, situate în 

Perimetrul Istoric „Piața Unirii și Grădina 

Publică”;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021
urbanism și 

agricultură

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

68/04.05.2021

129 15/04/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 33,08 mp. situat 

în Focșani, str. Aurora nr. 3, județul Vrancea, T 

93, P%5290 înscris în CF 21698 și CF 68036, ce 

aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către Societatea ANDRA DMM SRL;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021
urbanism și 

agricultură

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

69/04.05.2021

130 15/04/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 13,00 mp. situat 

în Focșani, str. Mihai Eminescu nr. 20, județul 

Vrancea, T 78, P%4588 înscris în CF 68014, ce 

aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către doamna Pascu Emilia;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021
urbanism și 

agricultură

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

70/04.05.2021



131 15/04/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 28,00 mp. situat 

în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 31, județul 

Vrancea, T 197, P%10875 înscris în CF 65709, 

ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Dogaru Petrea;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021
urbanism și 

agricultură

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

71/04.05.2021

132 15/04/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 40,00 mp. situat 

în Focșani, str. Carpați nr. 13, județul Vrancea, T 

193, P%10660 înscris în CF 67711, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

Societatea T.M.R. EXPO S.R.L.;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021
urbanism și 

agricultură

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

72/04.05.2021

133 15/04/2021

Aprobarea constituirii dreptului de superficie cu 

titlu oneros asupra terenului în suprafață de 252 

mp, aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, 

identificat prin nr. cadastral 66507, T 168, P 

8634/1 înscris în Cartea funciară nr. 66507, în 

favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021
urbanism și 

agricultură

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

Neadoptat

134 15/04/2021

Neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric, Casa 

Găgiulescu, cod LMI-VN-II-m-B-06467 din 

Focșani, str. Maior Sava nr. 10, înscris în CF nr. 

7604 Focșani, aflat în proprietatea doamnelor 

Dăndică Margareta, Ciobanu Ana Irina și 

Ciobanu Miorița;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

21.04.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

73/04.05.2021

135 15/04/2021

Aprobarea modificărilor și completărilor aduse 

anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

Neadoptat



136 15/04/2021

Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului 

public în domeniul privat al municipiului 

Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și valorificării în condițiile legii;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

Neadoptat

137 15/04/2021

Completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

Neadoptat

138 15/04/2021

Aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li 

se repartizează locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului 

local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de 

priorități;

consilieri locali 

Dumitru 

Victor, 

Macovei Liviu-

George, Tătaru 

Alexandra, 

Zîrnă Cristian

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

15.04.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

67/04.05.2021

139 15/04/2021

Aprobarea listei de priorități pe anul 2021, 

pentru repartizarea locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

consilieri locali 

Dumitru 

Victor, 

Macovei Liviu-

George, Tătaru 

Alexandra, 

Zîrnă Cristian

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

15.04.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

27.04.2021 

___________ 

04.05.2021

Retras de 

inițiatori



140 15/04/2021

Stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 

aferentă locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii, aflate în administrarea Municipiului 

Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

15.04.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

27.04.2021    

___________ 

04.05.2021

HCL nr. 

74/04.05.2021

141 15/04/2021

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe 

anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;

primar direcția economică 15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

80/10.05.2021

142 15/04/2021

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat 

pe următorii 2 ani;

primar direcția economică 15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

81/10.05.2021

143 15/04/2021

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. Focșani 

pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;

primar direcția economică 15.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

82/10.05.2021



144 15/04/2021

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 414/28.12.2020 privind aprobarea 

tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate 

în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 

de către Societatea Administrația Piețelor 

Focșani S.A.

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

10.05.2021     

___________  

20.05.2021

  HCL nr. 

106/20.05.2021



145 15/04/2021

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 46/23.01.2018 

privind aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea și funcționarea cimitirelor 

aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

146 15/04/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 33898/31.03.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective 

(bloc de locuit S+P+3E+4R) cu spații comerciale 

la parter” – Focșani, strada Unirea Principatelor 

nr. 69, 71, număr cadastral 51109, 60745, pe 

terenul în suprafață măsurată de 1276 mp;

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

17.05.2021
urbanism și 

agricultură

31.05.2021 

___________ 

16.06.2021

HCL nr. 

124/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021



147 16/04/2021

Aprobarea contului de execuție proiect de 

hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție 

ale bugetului local al municipiului Focșani, 

bugetelor instituțiilor publice finanțate 

integral/parțial din venituri proprii, precum și a 

situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, 

pe anul 2020;

primar direcția economică 16.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

75/10.05.2021

148 20/04/2021

Modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, 

și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind 

aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect, pentru 

obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței 

energetiice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani” cu modificările și 

completările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

20.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

Retras de 

inițiator

149 20/04/2021
Aprobarea bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2021;
primar direcția economică 20.04.2021

buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021   

HCL nr. 

101/10.05.2021

150 20/04/2021

Aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2021;

primar direcția economică 20.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

77/10.05.2021

151 21/04/2021

Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 461/28.11.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Documentație Avizare Lucrări de 

Intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și 

Piațeta Milcovul”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

21/04/2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

76/10.05.2021



152 26/04/2021

Aprobarea alocării din Bugetul Local al 

Municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 

24,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin 

material, ocazia Sărbatorilor de Paște, 

persoanelor aflate în nevoie socială, sub formă 

de tichete cadou pentru cheltuieli sociale; 

primar direcția economică 26.04.2021
buget și administrație 

publică
27.04.2021

S-a 

suspendat 

ședința

153 26/04/2021

Aprobarea participării  Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în calitate de coorganizator 

a Festivalului-Concurs de Book Trailere ”Boovie 

2021”

primar

serviciul corp de control 

al primarului și direcția 

economică

26.04.2021
buget și administrație 

publică

27.04.2021 

___________ 

10.05.2021

HCL nr. 

78/10.05.2021

154 26/04/2021

Constituirea unei Comisii pentru Implementarea 

proiectului „Arta în Spațiul Public” al 

Municipiului Focșani privind remodelarea 

vizuală prin intervenții de expresie artistică, a 

unor clădiri din spațiul public al Municipiului 

Focșani;

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

10.06.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

16.06.2021       

__________   

17.06.2021

HCL nr. 

111/17.06.2021



155 14/05/2021

Modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, 

și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind 

aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect, pentru 

obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani”, cu modificările și 

completările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

14.05.2021
buget și administrație 

publică
20.05.2021

HCL nr. 

102/20.05.2021

156 14/05/2021

Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 462/28.11.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Documentație Avizare Lucrări de 

Intervenție pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitare și modernizare bloc situat 

în str. Măgura nr. 123” municipiul Focșani, 

județul Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

14.05.2021
buget și administrație 

publică
 20.05.2021

HCL nr. 

103/20.05.2021

157 20/05/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 48614/13.05.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal <<Elaborare PUZ pentru 

construire cabinet stomatologic și locuință 

serviciu P+2E>> - Focșani, strada Mitropolit 

Varlaam nr. 52, număr cadastral 61872, pe 

terenul în suprafață măsurată de 216 mp.

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

18.06.2021
urbanism și 

agricultură

30.06.2021   

___________ 

15.07.2021   

___________ 

30.09.2021

Neadoptat în 

ședința din 

15.07.2021

158 26/05/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale 

imobil str. Comisia Centrală și reabilitare 

racorduri utilități apă-canal și energie electrică” 

municipiul Focșani, județul Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

26.05.2021
buget și administrație 

publică
31.05.2021

HCL nr. 

108/28.05.2021



159 26/05/2021

Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții 

„Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală 

și reabilitare racorduri utilități apă-canal și 

energie electrică” municipiul Focșani, județul 

Vrancea;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

26.05.2021
buget și administrație 

publică
28.05.2021

HCL nr. 

109/28.05.2021

160 26/05/2021

Aprobarea repartizării unor sume din fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, 

prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2021;

primar direcția economică 26.05.2021
buget și administrație 

publică
28.05.2021 Neadoptat

161 26/05/2021

Neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa 

Cristoff Garabet” (Tănăsescu) cod LMI VN-II-m-

B-06435 din Focșani, bdul. Gării nr. 12, înscris 

în CF nr. 63556 Focșani, aflat în proprietatea 

domnilor Țugurlan Dumitrache și Țugurlan 

Maricica; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

26.05.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

28.05.2021
HCL nr. 

110/28.05.2021

162 08/06/2021

Modificarea  HCL nr. 100/2020 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice și lucrări 

conexe pentru clădirea Cinematografului 

Balada”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021  

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

116/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

163 08/06/2021

Modificarea art. 1 al HCL nr. 538/2019 privind 

aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 

în scopul conformării la legislația de mediu și 

creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

119/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021



164 08/06/2021

Aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani, etapa a III-a”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

120/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

165 10/06/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „Desființare Spații 

– Corp C3, Corp C6, Corp C7, Corp C8, Corp 

C9 la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” 

str. Alecu Sihleanu nr.6 Focșani”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

114/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

166 10/06/2021

Modificarea anexelor nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 

6, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 11 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

51061/2018 privind aprobarea actualizării 

documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect, pentru obiectivul de 

investiții: „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, 

etapa a II-a” cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

115/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

167 10/06/2021

Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare – Centru de 

științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. 

Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul 

Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

117/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021



168 10/06/2021

Modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la HCL 

nr. 537/2019 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul municipiului 

Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislația de mediu și creșterea 

eficienței energetice – Etapa a III-a”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

118/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

169 10/06/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 77/2021 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2021;

primar direcția economică 10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

121/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

170 10/06/2021

Însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață 

totală de 10277 mp situat în Focșani, T 203, 

parcelele 11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 

11089, 11090, 11091, 11092, 11094, 11095, 

11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 

11103, 11105, 11106, 11107, 11109, 11111, 

11112, 11114, 11115, 11116 aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate și 

direcția arhtectului șef

10.06.2021
urbanism și 

agricultură

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

122/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021



171 10/06/2021

Schimbarea destinației construcției identificată 

cu C2 – clădire  cantină  situată  în  str. 

Mărășești  nr.  76,  ce aparține  domeniului  

public   al  municipiului  Focșani,  aflată  în  

administrarea  Liceului  Tehnologic            „G. 

G. Longinescu” Focșani, în vederea derulării 

obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare – 

modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie” 

prin Compania Națională de Investiții;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

10.06.2021
urbanism și 

agricultură

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

123/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021

172 10/06/2021

Constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp 

aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, 

identificat prin număr cadastral 66507, T 167, P 

8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în 

favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

10.06.2021
urbanism și 

agricultură

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021    

_________ 

Neadoptat în 

15.07.2021

173 10/06/2021

Alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul local al municipiului Focșani pentru o 

perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 

2021;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

113/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021   

174 10/06/2021

Concesionarea prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 96 mp situat în municipiul Focșani, 

bdul. București nr. 9B, identificat prin număr 

cadastral 68766, T 203, P 11115, înscris în 

Cartea Funciară nr. 68766, aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate 

10.06.2021
urbanism și 

agricultură

16.06.2021 

__________    

15.07.2021    

__________   

21.08.2021

HCL nr. 

179/21.08.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021  

_________ 

Neadoptat în 

15.07.2021        



175 10/06/2021

Desemnarea de Consiliul local al municipiului 

Focșani a viceprimarului – membru în Comisia 

municipală pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate și 

biroul agricultură 

10.06.2021
urbanism și 

agricultură

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

HCL nr. 

142/15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021 

176 10/06/2021

Abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 376/2020 privind 

inițierea procedurilor pentru încetarea 

Contractului de delegare de gestiune a 

Serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului 

public și privat a municipiului Focșani nr. 

30235/28.04.2017, prin denunțare unilaterală;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

10.06.2021
buget și administrație 

publică

16.06.2021 

__________    

15.07.2021

Retras de 

inițiator în 

data de 

16.06.2021  

_________ 

Neadoptat în 

15.07.2021

177 10/06/2021
Aprobarea bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2021;
primar direcția economică 10.06.2021

buget și administrație 

publică

 16.06.2021  

___________ 

17.06.2021      

___________ 

15.07.2021

Nu s-a ținut 

ședința din 

16.06.2021 

din lipsa 

cvorumului    

_________ 

Neadoptat în 

15.07.2021   

178 18/06/2021

Aprobarea reprtizarii unor sume din fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Consiliului local, 

prvazut in bugetul local al municipiului Focsani 

pe anul 2021

viceprimar, 

Dimitriu Ana-

Maria

direcția economică 18.06.2021
buget și administrație 

publică
18.06.2021

HCL nr. 

112/18.06.2021



179 24/06/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „Desființare Spații 

– Corp C3, Corp C6, Corp C7, Corp C8, Corp 

C9 la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” 

str. Alecu Sihleanu nr.6 Focșani”

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

Returnat 

inițiatorilor



180 24/06/2021

Modificarea anexelor nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 

6, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 11 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

51061/2018 privind aprobarea actualizării 

documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect, pentru obiectivul de 

investiții: „Creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, 

etapa a II-a” cu modificările și completările 

ulterioare

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

Returnat 

inițiatorilor



181 24/06/2021

Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare – Centru de 

științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. 

Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul 

Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

Returnat 

inițiatorilor



182 24/06/2021

Aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani, etapa a III-a”

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

Returnat 

inițiatorilor



183 24/06/2021

Schimbarea destinației construcției identificată 

cu C2 – clădire  cantină  situată  în  str. 

Mărășești  nr.  76,  ce aparține  domeniului  

public   al  municipiului  Focșani,  aflată  în  

administrarea  Liceului  Tehnologic            „G. 

G. Longinescu” Focșani, în vederea derulării 

obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare – 

modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie” 

prin Compania Națională de Investiții

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

15.07.2021

Înaintat 

serviciului 

de 

specialitate 

în vederea 

întocmirii 

raportului     

_________ 

Retras în 

15.07.2021



184 24/06/2021

Alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul local al municipiului Focșani pentru o 

perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2021

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

15.07.2021

Înaintat 

serviciului 

de 

specialitate 

în vederea 

întocmirii 

raportului 

_________ 

Retras în 

15.07.2021

185 29/06/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul ”Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr.1”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

09.07.2021 
buget și administrație 

publică
15.07.2021  

HCL nr. 

125/15.07.2021

186 29/06/2021

Completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 

privind aprobarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

126/15.07.2021

187 29/06/2021

Aprobarea modificărilor și completărilor aduse 

anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

29.06.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

127/15.07.2021



188 29/06/2021

Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 

public în domeniul privat al municipiului 

Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și valorificării în condițiile legii;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

29.06.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021 Neadoptat

189 29/06/2021

Aprobarea schimbării repartiției pentru doamna 

Burlacu Ștefana Mădălina, titular de repartiție 

pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea 

locuinței nr.114/1996 republicată și modificată și 

Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

15.07.2021
HCL nr. 

132/15.07.2021

190 29/06/2021

Aprobarea unui numar de 2 (două) schimburi de 

locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul 

Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor 

de închiriere în conformitate cu Legea 

nr.152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

15.07.2021
HCL nr. 

133/15.07.2021

191 30/06/2021

Aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute asupra unui teren în suprafață 

totală de 10,40 mp. (26,00 mp x 0,40 mp)  

aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, T 29, P1720, către ENGIE ROMÂNIA 

SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea 

realizării lucrării „Extindere conductă și 

branșament gaze naturale + PRM” la imobilul 

situat în Focșani, str. Slt. Dumitru Tănăsescu nr. 

10; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

128/15.07.2021

192 30/06/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 22,00 mp situat în 

Focșani, str. Panduri nr. 18, județul Vrancea, 

T188, P10186 înscris în CF 63450, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamna Gătej Constanța;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021
urbanism și 

agricultură
15.07.2021

HCL nr. 

129/15.07.2021



193 01/07/2021

Completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare din municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

01.07.2021
urbanism și 

agricultură
15.07.2021 Neadoptat

194 01/07/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 35,00 mp situat în 

Focșani, str. Liniștei nr. 4, județul Vrancea, T96, 

P5293 înscris în CF 59102, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnii Drăgoiu Anca-Genoveva și Drăgoiu 

Neculae;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021
urbanism și 

agricultură
15.07.2021

HCL nr. 

130/15.07.2021

195 01/07/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 20,00 mp situat în 

Focșani, str. Bucegi nr. 4, sc. 3, județul Vrancea, 

T191, P%10471, CF nr. 68845, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnii Sima Florica și Sima Adrian; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021
urbanism și 

agricultură
15.07.2021

HCL nr. 

131/15.07.2021

196 01/07/2021

Încetarea Contractului de vânzare-cumpărare 

autentificat sub nr. 2749/13.07.2018 de 

Societatea Profesională Notarială Drugă 

Gheorghe și Dragomir Maria-Daniela;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

15.07.2021 Neadoptat

197 01/07/2021

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING FOCȘANI pe anul 2021 și estimat pe 

următorii 2 ani; 

primar direcția economică 01.07.2021
buget și administrație 

publică

08.07.2021      

___________ 

30.09.2021     

___________  

11.10.2021

HCL nr. 

275/11.10.2021

Neadoptat În 

ședința din 

15.07.2021      

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

30.09.2021    



198 02/07/2021

Aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor sociale aparținând 

Municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

31.08.2021     

__________ 

26.08.2021 

___________ 

30.09.2021

Neadoptat

199 02/07/2021

Modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.341/2017 

privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice a 

Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, 

județul Vrancea”, cu modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

135/15.07.2021

200 02/07/2021

Modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.348/2017 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru obiectivul  „Creșterea 

eficienței energetice a școliii „Anghel Saligny” 

din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu 

modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

136/15.07.2021

201 02/07/2021

Modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.338/2017 

privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice la  

corpul de clădire al Colegiului Economic 

„Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor 

conexe”, cu modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

137/15.07.2021

202 02/07/2021

Modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.345/2017 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru obiectivul  „Creșterea 

eficienței energetice  la corpul de clădire al 

Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și 

execuția lucrărilor conexe”, cu modificările 

ulterioare; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

proiecte

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

138/15.07.2021



203 02/07/2021

Conferirea titlului de cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani Excelenței Sale, domnului 

Ambasador Vasile Soare;

primar
direcția relații interne și 

internaționale
09.07.2021

buget și administrație 

publică
15.07.2021 Neadoptat

204 02/07/2021

Aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Focșani, nr. 36/2015 din 31.07.2012, privind 

aprobarea modificării tarifelor locale pentru 

producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

09.07.2021
buget și administrație 

publică

15.07.2021      

___________   

18.08.2021

HCL nr. 

150/18.08.2021

Neadoptat în 

ședința din 

15.07.2021

205 06/07/2021

Aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, 

pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr.962/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

15.07.2021
HCL nr. 

134/15.07.2021

206 08/07/2021

Acordarea unui mandat special Pimarului 

municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin 

Misăilă, pentru Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară 

„VRANCEAQUA”

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021

HCL nr. 

141/15.07.2021



207 09/07/2021

Înșusirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață 

totală de 14501 mp. situat în Focșani, T.176, 

Parcele 9275-83, 9285, 9287-90, 9292-98, 9300, 

9302-9307, 9309, 9310, 9311, 9313-9316, 9318, 

9319, 9320-23, aparținând domeniului privat al 

Municipiului Focșani, în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Crearea unui Centru 

Multifuncțional pentru activități educative, 

culturale, recreative și sociale”;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

09.07.2021
urbanism și 

agricultură
15.07.2021

HCL nr. 

140/15.07.2021

208 10/07/2021

Modificarea Art.4 la Hotărârea Consiliului Local 

Focșani nr.8 din 4 februarie 2021 privind 

aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții 

”Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală strada Gheorghe Doja, fundătura 

Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada 

Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din 

municipiul Focșani”, județul Vrancea; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor - serviciul 

investiții

09.07.2021
buget și administrație 

publică
15.07.2021 Neadoptat

209 19/07/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind 

documentația P.U.Z. Și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal << Atragere teren în intravilan 

pentru construire centrală electrică - servicii de 

echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel)+anexe 

în interes local și de utilitate publică>> - 

Focșani, str. Militari - extravilan, T. 88, P. 449, 

număr cadastral 67684, pe terenul în suprafață de 

9978 mp, (din acte 10 000 mp), județul Vrancea;

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

19.08.2021
urbanism și 

agricultură

31.08.2021    

___________ 

06.09.2021 

___________ 

30.09.2021    

___________ 

18.10.2021

HCL nr. 

288/18.10.2021

Nu a primit 

avizul 

comisiei



210 20/07/2021
Avizarea funcționării terasei sezoniere amplasată 

pe domeniul privat al municipiului Focșani;
primar

direcția arhitectului șef 

și serviciul 

administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

20.08.2021
urbanism și 

agricultură                          
31.08.2021

HCL nr. 

151/18.08.2021

211 23/07/2021

Aprobarea modalității de plată a serviciilor de 

salubrizare către operatorul căruia îi va fi delegat 

serviciul de colectare și transport a deșeurilor 

efectuat pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Focșani, județul Vrancea, în cadrul 

Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

12.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

149/18.08.2021

212 02/08/2021

Aprobarea alocării, din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 

2,00 mii lei pentru acordarea de stimulente 

financiare absolvenților de liceu care au obținut 

media 10 la examenul național de bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 2021;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret și 

direcția economică

12.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

145/18.08.2021

213 02/08/2021

Aprobarea alocării, din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 

1,50 mii lei pentru premierea elevilor care au 

obținut media 10 la Examenul de Evaluare 

Națională, sesiunea iunie 2021, an școlar 2020-

2021;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret și 

direcția economică

12.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

146/18.08.2021

214 09/08/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Reabilitarea și 

modernizarea locuințelor sociale din strada 

Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de 

agrement”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

12.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

147/18.08.2021



215 09/08/2021

Aprobarea direcțiilor de acțiune și proiectelor de 

mobilitate urbană incluse în Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Municipiului Focșani 

aprobat prin HCL 456/26 octombrie 2017 care 

fac obiectul proiectului cu titlul „Optimizarea 

coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de 

terminale intermodale, creșterea accesibilității 

rețelei de transport”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

12.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

148/18.08.2021

216 10/08/2021

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 414/2020 

privind aprobarea tarifelor practicate și a 

prețurilor de pormire la licitație pentru 

închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea 

activității, începând cu anul 2021 de către 

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., 

cu modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

18.08.2021
buget și administrație 

publică

26.08.2021      

___________             

30.09.2021      

___________ 

11.10.2021       

___________  

18.10.2021    

___________  

28.10.2021    

___________  

04.11.2021

HCL nr. 

380/04.11.2021

Retras           

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

11.10.2021    

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

18.10.2021   

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

28.10.2021

217 11/08/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 7,00 mp. situat în 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 19, județul Vrancea, 

T 101, P 5418 înscris în CF 68910, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnul Petcu Ionel;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

165/26.08.2021



218 11/08/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 26,00 mp. situat în 

Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 18, județul 

Vrancea, T 1110, P 5779 înscris în CF 67743, ce 

aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către doamna Lazăr Mihaela;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

166/26.08.2021

219 11/08/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în 

Focșani, bdul. Independenței nr. 36, județul 

Vrancea, T 57, P 3513 înscris în CF nr. 66286, 

ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Dobre Vasile;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

167/26.08.2021

220 12/08/2021
Acordarea unui sprijin financiar pentru 

„Protoieria Focșani I”;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții și direcția 

economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

158/26.08.2021

221 12/08/2021
Acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții 

Împărați” Focșani;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții și direcția 

economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

159/26.08.2021

222 12/08/2021
Acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. 

Ierarh Teodosie” Focșani;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții și direcția 

economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

160/26.08.2021

223 12/08/2021
Acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. 

Apostoli Petru și Pavel”;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții și direcția 

economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

161/26.08.2021



224 12/08/2021
Acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Buna 

Vestire – Castelul de Apă”;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții și direcția 

economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

162/26.08.2021

225 12/08/2021
Acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta 

Cuvioasa Parascheva – Noua Catedrală”;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții și direcția 

economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

163/26.08.2021

226 12/08/2021

Aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute asupra unui teren în suprafață 

totală de 12,00 mp. (12,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, T 15, P 894, către SDEE MUNTENIA 

NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, 

pentru amplasarea unui LES 0,4 Kv, în vederea 

realizării lucrării „Racordarea la rețeaua electrică 

birouri” la imobilul situat în Focșani, str. 

Dionyssos nr. 2C;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

18.08.2021
urbanism și 

agricultură           
26.08.2021

HCL nr. 

168/26.08.2021

227 12/08/2021
Aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția economică și 

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

12.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

152/18.08.2021

228 17/08/2021

Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 10/2020, 

privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Teatrul 

Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
17.08.2021

buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

144/18.08.2021

229 17/08/2021

Desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul administrativ 

al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” 

Focșani;

primar
direcția relații interne și 

internaționale
17.08.2021

buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

178/26.08.2021



230 17/08/2021

Aprobarea execuției bugetului local al 

municipiului Focșani, bugetului instituțiilor 

finanțate parțial și activităților finanțate integral 

din venituri proprii și bugetul creditelor interne, 

pe semestrul I 2021, detaliate pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare;

primar direcția economică 17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

153/26.08.2021

231 17/08/2021

Modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2021;

primar direcția economică 17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

156/26.08.2021

232 17/08/2021

Acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv 

Școlar Focșani pentru dotarea sălii de gimnastică 

și achiziția de costume de gimnastică;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret și 

direcția economică

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

157/26.08.2021

233 17/08/2021

Împuternicirea Primarului municipiului Focșani 

să semneze contractul de constituire a dreptului 

de superficie cu titlu gratuit pe o durată de 10 ani 

asupra terenului aflat în proprietatea SC 

Transport Public SA Focșani, în suprafață de 

4329 mp., identificat cu număr cadastral 65698, 

în favoarea Municipiului Focșani pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Alimentare 

cu energie electrică Stație de încărcare autobuze 

electrice” situată în Municipiul Focșani, str. 

Mărășești nr. 72, județul Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte și serviciul 

administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică
26.08.2021

HCL nr. 

169/26.08.2021



234 17/08/2021

Constituirea dreptului de servitute de trecere cu 

titlu gratuit asupra terenului cu destinația de căi 

rutiere și parcări prevăzut în Planul Urbanistic 

Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri 

în regim de închiriere” aprobat prin HCL nr. 

204/08.05.2018, aparținând domeniului privat al 

municipiului Focșani, situat în str. Calea 

Munteniei nr. 57, identificat prin număr cadastral 

61662, T 83, P %435, înscris în Cartea Funciară 

nr. 61662, în favoarea Consiliului Județean 

Vrancea, în vederea realizării obiectivului de 

investiții „Locuințe de serviciu” din cadrul 

programului „Construcția de locuințe de 

serviciu” derulat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
urbanism și 

agricultură           
26.08.2021

HCL nr. 

170/26.08.2021

235 17/08/2021

Aprobarea dării în folosință gratuită, pe o 

perioadă de 1 an, către Societatea Națională de 

Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui teren în 

suprafață de 1300 mp. aparținând domeniului 

public al municipiului Focșani, situat în str. Tisa 

nr. 30, identificat prin număr cadastral 51822, T 

70, P 4154 înscris în cartea Funciară nr. 51822, 

în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul 

Crucii Roșii”;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică        
26.08.2021

HCL nr. 

171/26.08.2021



236 17/08/2021

Aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 68852 

întocmită pentru imobilul aparținând domeniului 

public al municipiului Focșani, situat în str. 

Revoluției nr. 16, T 208, Parcela 11350 și a 

Cărții Funciare nr. 68851 întocmită pentru 

imobilul aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, situat în str.  Revoluției nr. 

17, T 205, Parcela 11230, în vederea realizării 

proiectului „Reabilitarea și modernizarea 

locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 

17, amenajarea unor spații de agrement”, Cod 

SMIS 149642 ;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
urbanism și 

agricultură           
26.08.2021

HCL nr. 

172/26.08.2021

237 17/08/2021
Aprobarea stabilirii locațiilor pentru încheierea 

căsătoriilor în Municipiul Focșani;
primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică        
26.08.2021

HCL nr. 

173/26.08.2021

238 17/08/2021

Aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li 

se repartizează locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului 

local nr. 134/2021 privind aprobarea listei de 

priorități;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport   

26.08.2021
HCL nr. 

174/26.08.2021

239 17/08/2021

Aprobarea unui schimb de locuințe ANL, situate 

în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere, în 

conformitate cu  Legea nr. 152/1998 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport   

26.08.2021
HCL nr. 

175/26.08.2021

240 17/08/2021

Aprobarea completărilor și modificărilor aduse 

anexei la Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

17.08.2021
buget și administrație 

publică  
26.08.2021

HCL nr. 

176/26.08.2021



241 18/08/2021

Alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru 

ședința extraordinară din data de 18 august 2021

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

18.08.2021
buget și administrație 

publică
18.08.2021

HCL nr. 

143/18.08.2021

242 18/08/2021

Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 

424/26.09.2019 cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor  și direcția 

economică

18.08.2021
buget și administrație 

publică  
26.08.2021

HCL nr. 

154/26.08.2021

243 19/08/2021

Modificarea și completarea Statutului Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară 

„VRANCEAQUA”; 

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

19.08.2021
buget și administrație 

publică  
26.08.2021

HCL nr. 

164/26.08.2021

244 19/08/2021

Completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare din municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

19.08.2021
urbanism și 

agricultură           
26.08.2021 Neadoptat

245 19/08/2021

Emiterea acordului de principiu pentru realizarea 

lucrării „Reabilitare rețea cu conducte și 

instalații de racordare gaze naturale” de către SC 

GENERAL MPM IMPEX SRL pentru ENGIE 

ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD - Rețele pe 

str. Rarău, str. Dornei, str. Bucegi și str. Brăilei 

în zonele adiacente acestora;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

19.08.2021
urbanism și 

agricultură           
26.08.2021

HCL nr. 

177/26.08.2021

246 20/08/2021
Aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția economică și 

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor

20.08.2021
buget și administrație 

publică  
26.08.2021

HCL nr. 

155/26.08.2021



247 30/08/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 78738/16.08.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan 

pentru construire locuință P+2E, anexe și 

împrejmuiri” - Focșani, extravilan, număr 

cadastral 57274, T. 88, P. 449, pe terenul în 

suprafață măsurată de 3117 mp;

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

30.09.2021
urbanism și 

agricultură   
29.10.2021

HCL nr. 

327/28.10.2021

248 30/08/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 78778/16.08.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru 

construire unitate de cazare P+3E+4R și atragere 

teren în intravilan pentru construire locuințe 

individuale” - Focșani, extravilan+intravilan, 

numere cadastrale 67790, 67788, 56225  pe 

terenurile în suprafață măsurată de 13067 mp;

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

30.09.2021
urbanism și 

agricultură   
29.10.2021

HCL nr. 

328/28.10.2021

249 31/08/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 84838/17.08.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire blocuri D+P+5E, 

P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii 

complementare – obținere aviz oportunitate, 

elaborare și aprobare PUZ” Focșani, extravilan, 

numere cadastrale 58730, 57908, 57909, T. 22, 

P. 62/1, 62/2, 62/3 pe terenurile în suprafață de 

23000 mp.

primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD

30.09.2021
urbanism și 

agricultură   
29.10.2021

HCL nr. 

329/28.10.2021

250 01/09/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „Racordarea la 

rețeaua de canalizare a orașului a imobilului din 

str. Cotești nr.75 bis din municipiul Focșani” ;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

01.09.2021
buget și administrație 

publică
06.09.2021

HCL nr. 

180/06.09.2021



251 01/09/2021

Modificarea Art.4 la Hotărârea Consiliului Local 

Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind 

aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administratiei prin 

Compania Naționala de Investitii ”C.N.I” S.A.  a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivul de investiții 

"Refacere infrastructura străzi, sistematizare 

verticală strada Gheorghe Doja, fundatura 

Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada 

Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din 

municipiul Focșani”, judetul Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

01.09.2021
buget și administrație 

publică

06.09.2021    

__________   

16.09.2021   

__________  

30.09.2021

Neadoptat

252 01/09/2021

Modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului 

Focsani nr.39/15.03.2021 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții: „Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare – Centru de stiințe aplicate – 

Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac 

nr.15, Municipiul Focsani, judetul Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

01.09.2021
buget și administrație 

publică
06.09.2021

HCL nr. 

181/06.09.2021

253 01/09/2021
Rectificarea Bugetului creditelor interne al      

Municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică

01.09.2021
buget și administrație 

publică
06.09.2021

Retras de 

inițiator

254 03/09/2021

Aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 55449 

întocmită pentru imobilul aparținând domeniului 

public al Municipiului Focșani, situat în str. 

Aleea 1 Iunie nr. 6, T 208, Parcelele 11365, 

11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 

11372, 11373;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

03.09.2021
urbanism și 

agricultură
06.09.2021

HCL nr. 

182/06.09.2021

255 06/09/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru proiectul „Etică și integritate în 

administrația publică locală a Municipiului 

Focșni”; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

10.09.2021
buget și administrație 

publică
16.09.2021

HCL nr. 

184/16.09.2021



256 06/09/2021

Modificarea art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 

349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

„Creșterea performanței energetice a imobilului 

– Cantină Școală - în administrarea Colegiului 

Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări 

conexe realizării îmbunătățirii performanței 

energetice”, cu modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

10.09.2021
buget și administrație 

publică
16.09.2021

HCL nr. 

186/16.09.2021

257 07/09/2021

Modificarea și completarea Statutului Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de transport public local 

prin curse regulate, „Asociația Metropolitan 

Trans”;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

10.09.2021
buget și administrație 

publică
16.09.2021

HCL nr. 

187/16.09.2021

258 09/09/2021
Rectificarea Bugetului General al Municipiului 

Focșani pe anul 2021;
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor și direcția 

economică

10.09.2021
buget și administrație 

publică
16.09.2021

HCL nr. 

183/16.09.2021

259 09/09/2021

Modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 

342/26.09.2017 privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico–economici, faza DALI, și 

descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice a imobilului 

– Cantină Școală - în administrarea Colegiului 

Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări 

conexe realizării îmbunătățirii performanței 

energetice”, cu modificările ulterioare; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

10.09.2021
buget și administrație 

publică
16.09.2021

HCL nr. 

185/16.09.2021



260 22/09/2021

Împuternicirea Primarului municipiului Focșani 

– Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de 

vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul 

locativ de stat situată în Focșani, bdul. București 

nr. 27, blocul L2 , ap. 06, în baza prevederilor 

Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, a 

Decretului lege 61/1990, cu modificările și 

completările ulterioare, a Legii 85/1992, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a Sentinței Civile nr. 

3957/07.10.2013;

consilierii 

locali: Marcu 

Livia-Silvia, 

Costea Ionel

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

30.09.2021
HCL nr. 

234/30.09.2021

261 22/09/2021

Împuternicirea Primarului municipiului Focșani 

– Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de 

vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul 

locativ de stat situată în Focșani, bdul. București 

nr. 27, blocul L2 , ap. 26, în baza prevederilor 

Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, a 

Decretului lege 61/1990, cu modificările și 

completările ulterioare, a Legii 85/1992, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a Sentinței Civile nr. 

1486/26.02.2021;

consilierii 

locali: Marcu 

Livia-Silvia, 

Costea Ionel

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

30.09.2021
HCL nr. 

235/30.09.2021

262 23/09/2021

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de salubrizare stradală în municipiul 

Focșani, cu modificările ulterioare;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

buget și administrație 

publică

18.10.2021   

___________  

28.10.2021    

___________  

04.11.2021

HCL nr. 

376/04.11.2021

Neadoptat în 

ședința din 

18.10.2021   

_________ 

Retras de 

inițiator în 

ședința din 

28.10.2021



263 23/09/2021

Aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea 

de colectare, transport și depozitare a deșeurilor 

menajere și similare în municipiul Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

buget și administrație 

publică

18.10.2021      

__________  

28.10.2021    

___________  

04.11.2021

HCL nr. 

377/04.11.2021

Neadoptat în 

ședința din 

18.10.2021   

_________ 

Retras de 

inițiator în 

ședința din 

28.10.2021

264 23/09/2021

Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 

509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

buget și administrație 

publică

18.10.2021      

___________  

28.10.2021    

___________  

04.11.2021

HCL nr. 

378/04.11.2021

Retras de 

inițiator în 

ședința din 

18.10.2021  

_________ 

Retras de 

inițiator în 

ședința din 

28.10.2021

265 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.1 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

188/30.09.2021

266 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.2 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

189/30.09.2021

267 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.13 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

190/30.09.2021

268 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.16 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

191/30.09.2021



269 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.17 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

192/30.09.2021

270 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.18 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

193/30.09.2021

271 23/09/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr.23 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

194/30.09.2021

272 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Nicolae 

Iorga” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

195/30.09.2021

273 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

196/30.09.2021

274 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana 

Renea” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

197/30.09.2021

275 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Anghel 

Saligny” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

198/30.09.2021

276 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Adrian 

Păunescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

199/30.09.2021

277 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru 

Vlahuță” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

200/30.09.2021



278 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel 

Mare” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

201/30.09.2021

279 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu 

Zamfirescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

202/30.09.2021

280 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

203/30.09.2021

281 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Unirea” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

204/30.09.2021

282 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu 

D.Cotea” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

205/30.09.2021

283 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe 

Tăttarescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

206/30.09.2021

284 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic 

”G.G.Longinescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

207/30.09.2021

285 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

208/30.09.2021

286 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond 

Nicolau” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

209/30.09.2021



287 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

210/30.09.2021

288 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe 

Asachi” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

211/30.09.2021

289 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic 

”Spiru Haret” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

212/30.09.2021

290 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

213/30.09.2021

291 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian 

Vuia” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

214/30.09.2021

292 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar  Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

215/30.09.2021

293 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară 

”Hippocrate” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

216/30.09.2021

294 23/09/2021

Numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

217/30.09.2021



295 23/09/2021

Adoptarea unor măsuri privind demararea 

procedurii de selecție pentru funcțiile de membri 

ai Consiliului de administrație la Societatea 

PARKING Focșani S.A.;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

24.09.2021
buget și administrație 

publică

30.09.2021      

__________ 

11.10.2021

HCL nr. 

274/11.10.2021

Neadoptat în 

ședința din 

30.09.2021

296 23/09/2021

Revocarea HCL nr. 106/2021 privind  

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local nr. 414/28.12.2020 privind aprobarea 

tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate 

în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 

de către Societatea Administrația Piețelor 

Focșani S.A;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

24.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021 Neadoptat

297 23/09/2021

Aprobarea organizării alegerilor și a 

regulamentului de organizare și desfășurare ale 

acestora în vederea constituirii Consiliului local 

al tinerilor din municipiul Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

219/30.09.2021

298 23/09/2021

Aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Asistență Socială 

Focșani;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
23.09.2021

buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

220/30.09.2021

299 23/09/2021

Modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Asistență Socială 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
23.09.2021

buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

221/30.09.2021



300 23/09/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 108/2020 privind 

aprobarea la nivelul Municipiului Focșani a 

numărului de indemnizaţii lunare cuvenite 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului 

cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori 

reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepția 

celor cu handicap vizual grav; 

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
23.09.2021

buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

222/30.09.2021

301 23/09/2021

Aprobarea procedurii și a criteriilor pentru 

concursul organizat în vederea numirii 

directorului gradul II la Clubul Sportiv 

Municipal Focșani 2007;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
23.09.2021

buget și administrație 

publică

30.09.2021     

___________ 

11.10.2021

HCL nr. 

279/11.10.2021

Neadoptat în 

ședința din 

30.09.2021

302 23/09/2021

Modificarea HCL nr. 6/2016 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și 

modernizare strada Revoluției, strada Aleea 

Sudului, str. Cpt. Crețu Florin și strada Aleea 

Parc” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, 

cu modificările și completările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

223/30.09.2021

303 23/09/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani 

nr. 466 din 26 octombrie 2017 privind asigurarea 

finanțării de la bugetul local a unor categorii de 

lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin programul Național de Dezvoltare Locală 

2017-2020 pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare strada Revoluției, 

Aleea Sudului, strada Cpt. Crețu Florin și Aleea 

Parc” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, 

cu modificările și completările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

224/30.09.2021



304 23/09/2021

Modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local 

Focșani nr. 272 din 3 iulie 2018 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani”; 

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

225/30.09.2021

305 23/09/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „Branșament 

electric la Loc de joacă, str. Prof. Ghe. 

Longinescu”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

226/30.09.2021

306 23/09/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „Branșament 

electric la Loc de joacă, str. Peneș Curcanul”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

227/30.09.2021

307 23/09/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 76,00 mp. situat în 

Focșani, str. Aleea Echității nr. 25A, județul 

Vrancea, T204, P 11172înscris în CF nr. 58812, 

ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către Asociația „Vrancea pentru toți”;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021
urbanism și 

agricultură 
30.09.2021

HCL nr. 

228/30.09.2021

308 23/09/2021

Aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute asupra unui teren în suprafață 

totală de 90,00 mp. (90,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, T79, P416, către SDEE MUNTENIA 

NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, 

pentru amplasarea unui LES 0,4 Kv, în vederea 

realizării lucrării „Branșament electric - 

alimentare cu energie electrică spațiu comercial” 

la imobilul situat în Focșani, str. Brăilei nr. 108, 

proprietatea SC PLUS SALES MER SRL; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021
urbanism și 

agricultură 
30.09.2021

HCL nr. 

229/30.09.2021



309 23/09/2021

Aprobarea completărilor și modificărilor aduse 

anexei la Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

230/30.09.2021

310 23/09/2021

Completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

231/30.09.2021

311 23/09/2021

Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului 

public în domeniul privat al municipiului 

Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și valorificării în condițiile legii;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

232/30.09.2021

312 23/09/2021

Alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul local al municipiului Focșani pentru o 

perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 

2021;

primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

237/30.09.2021

313 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Dobrogeanu Gherea, nr. 

41, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Andonie Mircea Constantin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

Retras de 

inițiator

314 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Profesor Dimitrie Caian, 

nr. 18, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Banciu Mirela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

238/30.09.2021

315 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, Bulevardul București, nr. 15, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Bogdan 

Cosmin Cătălin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

239/30.09.2021



316 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Emanoil Petruț, nr. 1, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele SC 

CIBERTRANS SRL;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

240/30.09.2021

317 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, 

nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Ciobanu Miorița;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

241/30.09.2021

318 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, 

nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Ciobanu Vasile;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

243/30.09.2021

319 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, 

nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Dandica Constantin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

242/30.09.2021

320 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, 

nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Dandica Margareta;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

244/30.09.2021

321 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Haret Alexandru;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

245/30.09.2021

322 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Cosmina;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

246/30.09.2021

323 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Elena;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

247/30.09.2021



324 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Emilia Izabelle;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

248/30.09.2021

325 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Marilena;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

249/30.09.2021

326 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Spiru-Teodor;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

250/30.09.2021

327 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Vasile;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

251/30.09.2021

328 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Radu-Haret Alina 

Liliana;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

252/30.09.2021

329 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Constantin Stere, nr. 57, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Iordache 

Maria;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

253/30.09.2021

330 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Carmen-Mădălina;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

254/30.09.2021

331 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

David Ioan;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

255/30.09.2021

332 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Iulia;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

256/30.09.2021



333 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Luca-Andrei;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

257/30.09.2021

334 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Narcis-Nicușor;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

258/30.09.2021

335 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Ecaterina Varga, nr. 56, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Sîngerean Carmen;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

259/30.09.2021

336 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada I.L. Caragiale, nr. 25, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Turila 

Nela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

260/30.09.2021

337 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani T23, P64/4, CAD 61684, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Anuțoiu 

Gigea;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

261/30.09.2021

338 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, nr. 60, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Chitic 

Ioan;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

262/30.09.2021

339 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, nr. 60, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Chitic 

Mirela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

263/30.09.2021

340 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, T23, P64/1, CAD 65597, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciuraru 

Verginia;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

264/30.09.2021

341 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Dima Iuliana;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

265/30.09.2021



342 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Dima Marian;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

266/30.09.2021

343 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, T70, P4154, CAD 61210 

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Dobrescu Sorin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

267/30.09.2021

344 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Calea Moldovei T29, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele SC 

OMNIUM INVEST SA prin lichidator CII 

Matache Alice Mirela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

268/30.09.2021

345 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, CAD 66949, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Robu Andrei Dan;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

269/30.09.2021

346 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 

1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Sandu Liliana;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

270/30.09.2021

347 23/09/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 

1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Sandu Pavel;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

271/30.09.2021

348 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Piața Obor, nr. 

2, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Țigănescu Liliana Daniela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

Retras de 

inițiator

349 23/09/2021

Majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Piața Obor, nr. 

2, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Țigănescu Marian;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

23.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

Retras de 

inițiator



350 23/09/2021
Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie 

termică a Municipiului Focșani.
primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

buget și administrație 

publică                                  

18.10.2021      

___________  

28.10.2021    

___________  

04.11.2021

HCL nr. 

379/04.11.2021

Neadoptat în 

ședința din 

18.10.2021   

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

28.10.2021

351 24/09/2021

Revocarea HCL nr. 36/24.02.2021 privind 

stabilirea destinației birourilor situate în clădirea 

Primăriei Municipiului Focșani din Strada 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 

107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru 

organizarea cabinetelor viceprimarilor 

Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

24.09.2021
urbanism și 

agricultură
30.09.2021 Neadoptat

352 24/09/2021

Abrogarea și modificarea unor prevederi din 

HCL nr. 57/31.03.2021 privind aprobarea dării 

în administrare pe o perioadă de 1(un) an către 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

a unor imobile aparținând domeniului public și 

privat al Municipiului Focșani, în vederea 

exploatării și întreținerii acestora; 

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

24.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

218/30.09.2021

353 24/09/2021

Constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Focșani, pe 

principalele domenii de activitate;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

24.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021 Neadoptat

354 24/09/2021
Aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar

direcția economică și 

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor

24.09.2021
buget și administrație 

publică

30.09.2021   

___________ 

06.10.2021     

___________ 

11.10.2021

HCL nr. 

282/11.10.2021

Retras de 

inițiator         

_________ 

Lipsă 

cvorum în 

ședința din 

06.10.2021



355 24/09/2021
Acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv 

Școlar Focșani;
primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret și 

direcția economică

24.09.2021
buget și administrație 

publică

30.09.2021 

___________ 

06.10.2021      

___________ 

11.10.2021

HCL nr. 

283/11.10.2021

Retras de 

inițiator         

_________ 

Lipsă 

cvorum în 

ședința din 

06.10.2021

356 24/09/2021
Acordarea unui sprijin financiar Palatului 

Copiilor Focșani;
primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret și 

direcția economică

24.09.2021
buget și administrație 

publică

30.09.2021      

___________ 

06.10.2021      

___________ 

11.10.2021

HCL nr. 

284/11.10.2021

Retras de 

inițiator         

_________ 

Lipsă 

cvorum în 

ședința din 

06.10.2021

357 24/09/2021

Completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare din municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

24.09.2021
urbanism și 

agricultură                                       

30.09.2021   

___________ 

11.10.2021

HCL nr. 

278/11.10.2021

Neadoptat în 

ședința din 

30.09.2021

358 29/09/2021

Aprobarea dării în administrare Direcției de 

Asistență Socială Focșani a unor spații, 

aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani, în vederea utilizării potrivit 

competențelor și atribuțiilor aprobate prin 

Regulamentul de Organizare și Funcționare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

24.09.2021
buget și administrație 

publică
30.09.2021

HCL nr. 

273/30.09.2021

359 29/09/2021

Însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului Termic nr.23, având o 

suprafață construită la sol de 410 mp. situat în 

Aleea Căminului, T176, P 9312, aparținînd 

domeniului public al Municipiului Focșani și a 

Punctului Termic nr.46 având o suprafață 

construită la sol de 316 mp. situat în 

str.Alexandru Vlahuță, T 175, P 9238, 

aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

24.09.2021
buget și administrație 

publică                                  
30.09.2021

HCL nr. 

272/30.09.2021



360 27/09/2021

Modificarea şi completarea H.C.L nr. 94/2010 

privind

înfiintarea staţiei terminus (capăt de traseu, 

terminal) în Autogara Focşani din str.

Mărăşeşti, nr. 72 pentru operatorii de transport 

public de călători judeţean,

interjudeţean şi internaţional, precum şi 

stabilirea rutelor de deplasare ale acestora cu

staţii de oprire pe raza Municipiului Focşani.

primar
compartiment transport 

urban
19.11.2021

buget și administrație 

publică                                  
25.11.2021

Neadoptat în 

ședința din 

25.11.2021 

361 04/10/2021

modificarea și completarea Anexei 1 – 

Contractul de Asociere și Anexei 2 Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Vrancea Curată”, la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 91/248/2008 privind 

asocierea municipiului Focșani cu județul 

Vrancea și unitățile administrativ-teritoriale din 

județul Vrancea în vederea constituirii Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” 

pentru dezvoltarea sistemului de management 

integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii 

în județul Vrancea;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

buget și administrație 

publică
18.10.2021

HCL nr. 

289/18.10.2021

362 05/10/2021

Modificarea Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului 

Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind 

aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania 

Naționala de Investitii ”C.N.I” S.A.  a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivul de investiții "Refacere 

infrastructura străzi, sistematizare verticală strada 

Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada 

Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile Pârvan, 

strada Bahne din municipiul Focșani”, județul 

Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

buget și administrație 

publică

HCL nr. 

280/11.10.2021



363 05/10/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

59/09.04.2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 272/2020 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al municipiului Focșani, pe 

principalele domenii de activitate, pentru 

mandatul 2020-2024

Consilieri 

locali: Bîrsan 

Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, 

Drumea Alina 

Ramona, 

Dumitru 

Victor, Gheoca 

Corneliu-

Dumitru, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Răduță 

Nicolae, Stroie 

Mirela, Zîrnă 

Cristian, Tătaru 

Alexandra

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură 

buget și administrație 

publică

HCL nr. 

286/11.10.2021

364 08/10/2021

Neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric  

“Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu) cod LMI VN-

II-m-B-06435 din Focșani, b-dul Gării nr.12, 

înscris în CF nr.63556 Focșani, aflat în 

proprietatea domnilor Țugurlan Dumitrache și 

Țugurlan Maricica

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

08.10.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

11.10.2021
HCL nr. 

285/11.10.2021

365 13/10/2021

Aprobarea virărilor de credite între capitolele 

bugetare ale  bugetului local al municipiului 

Focșani pe anul 2021;

primar direcția economică 13.10.2021
buget și administrație 

publică
14.10.2021

HCL nr. 

287/14.10.2021



366 18/10/2021

Modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

345/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice la corpul de 

clădire al Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu 

modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

295/28.10.2021

367 18/10/2021

Modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel 

Saligny” din Municipiul Focșani, județul 

Vrancea”, cu modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

296/28.10.2021

368 18/10/2021

Modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice a imobilului – 

Cantina Școală – în administrarea Colegiului 

Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări 

conexe realizării îmbunătățirii performanței 

energetice”, cu modificările ulterioare;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

297/28.10.2021

369 18/10/2021

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 

ani;

primar direcția econimică 20.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

346/28.10.2021



370 18/10/2021

Aprobarea procedurii de transmitere a imobilului 

în suprafață de 2.604 mp., situat în Municipiul 

Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în Cartea 

funciară nr. 61771 a Municipiului Focșani, 

având număr cadastral 61771, din domeniul 

public al Municipiului Focșani în domeniul 

public al statului, în vederea dării în administrare 

Ministerului Apărării Naționale, în scopul 

retransmiterii acestuia din proprietatea statului în 

proprietatea Municipiului Focșani, pentru 

continuarea lucrărilor de investiții;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate   și        

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții           

20.10.2021

buget și administrație 

publică   și urbanism 

și agricultură

28.10.2021
HCL nr. 

318/28.10.2021

371 18/10/2021

Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

20,00 mp. (20,00 m x 1,00 m) aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, T 75, 

P 3513, către SDEE MUNTENIA NORD SA – 

DEE România – Sucursala Focșani, pentru 

amplasarea unei LES 0,4 Kv, în vederea 

realizării lucrării „Alimentare cu energie 

electrică a locului de consum permanent” la 

imobilul situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 

348, proprietatea domnului Stoian Cătălin;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

22.10.2021
urbanism și 

agricultură
28.10.2021

HCL nr. 

321/28.10.2021

372 18/10/2021

Schimbarea destinației Construcției – Corp D, 

aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii 

și Grădina Publică, în vederea închirierii;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

22.10.2021
urbanism și 

agricultură
28.10.2021

HCL nr. 

322/28.10.2021

373 19/10/2021

Modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Asistență Socială 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
22.10.2021

buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

316/28.10.2021



374 19/10/2021

Aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate de Consiliul local 

Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. 

Focșani, pentru anul 2022; 

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
22.10.2021

buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

317/28.10.2021

375 19/10/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 21,00 mp. situat 

în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, județul Vrancea, 

T 153, P 7871 înscris în CF 57917 și în CF 

68333, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către doamna Jigău 

Mihaela;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

22.10.2021
urbanism și 

agricultură
28.10.2021

HCL nr. 

319/28.10.2021

376 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu 

parcări adiacente”

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

298/28.10.2021

377 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Gh. Doja, fdt. Gheorghe Doja, str. 

Legumelor, str. Plantelor, str. Vasile Pârvan, str. 

Bahne din municipiul Focșani”

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

299/28.10.2021

378 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții„ 

Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală și spații verzi Cartier Mândrești – str. 

Islaz, str. Eternității, str. Bălți (începând de la 

intersecția cu str. Izvor), fdt. Făget, str. Mieilor, 

str. Cărpiniș, fdt. Nuferilor, Fundături, str. 

Sălcioarei și str. Dumușor”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

300/28.10.2021

379 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic 

– strada Mare a Unirii”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

301/28.10.2021



380 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Viilor, refacere covoare asflatice 

carosabile și amenajare parcări str. Frunzei, str. 

Nordului, str. Prosperității, reparații și așternere 

covor asfaltic carosabil str. Rovine”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

302/28.10.2021

381 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, str. 

Virtuțiii, str. Grădinari, str. Dorobanți, str. 

Târgului și str. Varvarici Doru”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

303/28.10.2021

382 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură strada Alecu Sihleanu și 

Fundătura, str. Maior Ghe. Șonțu și Fundătura, 

str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și 

Fundătura”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

304/28.10.2021

383 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală și spații verzi str. Războieni (trotuare și 

parcări), str. Aviator Muntenescu, str. Muncii, 

str. Ghe. Asachi, str. Profesor Caian, Aleea 

Crinului, str. Milcov (tronson intersecție poartă 

acces Remat), fundătura Dionysos”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

305/28.10.2021



384 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. 

Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și 

str. Grigore Ionescu) și reparații și așternere 

covoare asflatice carosabil str. Magazia Gării”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

306/28.10.2021

385 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări 

adiacente străzilor Maior Ghe. Pastia, Mihail 

Kogălniceanu, Cuza Vodă – PT8”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

307/28.10.2021

386 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală parcări, spații verzi și accese pentru 

strada Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între str. 

Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, 

str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

308/28.10.2021

387 21/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. 

Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. 

Zorilor, Piața Victoriei”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

309/28.10.2021

388 21/10/2021

Modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 

al Municipiului  Focșani pe anul 2021, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar direcția econimică 21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

310/28.10.2021



389 21/10/2021

Aprobarea execuției bugetului local al 

Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor 

finanțate parțial și activităților finanțate integral 

din venituri proprii și bugetul creditelor interne 

pe 9 luni 2021, detaliate pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare;

primar direcția econimică 21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

311/28.10.2021

390 21/10/2021

Modificarea art. 1 alin. (1) din  Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

165/2009 privind acordarea Diplomei de 

longevitate și a unui premiu anual în valoare de 

500 lei, persoanelor în vârstă de 90 de ani 

inclusiv, cu domiciliul în Municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

312/28.10.2021

391 21/10/2021

Modificarea art. 1 alin. (1) din  Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

166/2009 privind acordarea Diplomei de 

fidelitate și a unui premiu în valoare de 500 lei 

din bugetul local al Municipiului Focșani, 

cuplurilor focșănene care împlinesc 50 de ani de 

căsătorie neîntreruptă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

313/28.10.2021

392 21/10/2021

Modificarea și completarea art. 1 alin. (1) din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 129/2011 privind acordarea unui 

premiu în valoare de 2.500 lei brut persoanelor 

care împlinesc 100 de ani, cu domiciliul în 

Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

314/28.10.2021

393 21/10/2021

Aprobare alocării sumei de 306,20 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2021 în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă 

în Municipiul Focșani;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021 Retras



394 21/10/2021

Aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2021 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua 

Națională a României;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021 Retras

395 21/10/2021
Aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focșani pe anul 2021;
primar direcția econimică 21.10.2021

buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

315/28.10.2021

396 21/10/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 24,00 mp. situat 

în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, sc. 2, județul 

Vrancea, T 153, P 7870 înscris în CF 65414, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către doamna Herescu Dorina;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

22.10.2021
urbanism și 

agricultură
28.10.2021

HCL nr. 

320/28.10.2021

397 21/10/2021

Modificarea și completarea HCL nr. 

272/30.09.2021 privind însușirea documentației 

cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului 

termic nr. 23, având o suprafață construită la sol 

de 410 mp situat în Aleea Căminului, T 176, P 

9312, aparținând domeniului public al 

Municipiului Focșani și a Punctului termic nr. 

46, având o suprafață construită la sol de 316 

mp. situat în str. Alexandru Vlahuță, T 175, P 

9238 aparținând domeniului public al 

Municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

323/28.10.2021

398 21/10/2021

Însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului termic nr. 5, situat în B-

dul Unirii, T 107, P 5644, a Punctului termic nr. 

38, T 197, P 10875 și a Punctului termic nr. 44, 

situat în str. Rarău, T 90, P 10354, bunuri 

imobile aparținând domeniului public al 

Municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

324/28.10.2021



399 21/10/2021

Abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

412/11.10.2017 privind aprobarea încredințării 

în folosință gratuită pe perioada existenței 

construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și 

Sfânt – suflete pentru suflete” a terenului situat 

în Focșani, Aleea parc, Tarla 204, Parcela 11168 

Cc, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, în vederea amenajării unui 

imobil cu destinația de „Centru educațional 

pentru copii, din Cartierul Sud-Focșani”;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

325/28.10.2021

400 21/10/2021

Aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre 

Municipiul Focșani și domnii Neagu Marius-

Iulian și Neagu Daniela;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

21.10.2021
urbanism și 

agricultură
28.10.2021 Nu are aviz

401 21/10/2021

Aprobarea inițierii procedurii de vânzare prin 

licitație publică a imobilului situat în Focșani, 

str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului 

privat al Municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

21.10.2021
urbanism și 

agricultură
28.10.2021

HCL nr. 

326/28.10.2021

402 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 

36, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Acatrinei Georgeta;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

330/28.10.2021

403 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 

36, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Acatrinei Viorel;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

330/28.10.2021

404 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan curți construcții 

T23,P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Barbălată Claudia 

Lăcrămiora;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021 Retras

405 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan curți construcții 

T23,P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Barbălată Sorin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021 Retras



406 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Botirloianu Dragomir;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

332/28.10.2021

407 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Botirloianu Radu;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

333/28.10.2021

408 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Drumușor CAD 57687 

T70 P356/1, CAD 50583 T70 P 356/1 – cartier 

Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Bradac Ionel;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021 Retras

409 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani,strada Drumușor nr. 10A, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Bradac 

Veronica;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021 Retras

410 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Eternitatii –56587 T1, 

P9, cale acces, Cartier Mandresti, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Calotă Georgel;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

334/28.10.2021

411 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani strada Cernei, nr. 22, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Drăgoiu 

Florentina-Eugenia;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

335/28.10.2021

412 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Cernei, nr.22,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Drăgoiu 

Neculai ;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

336/28.10.2021

413 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Plantelor T182 P9633,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Dragu 

Nicolae;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

337/28.10.2021



414 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Horeangă Fănel; 

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

338/28.10.2021

415 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, 

nr.4, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Horeangă (Carp) Rodica;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

339/28.10.2021

416 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Alexandru Golescu, 

nr.86,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Ion Antonel;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

340/28.10.2021

417 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani strada Lăcrămioarei, 

nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Mitu Jenica;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

341/28.10.2021

418 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani strada Lăcrămioarei nr. 

15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Mitu 

Săndel;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

342/28.10.2021

419 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Olteanu 

Mariana;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

343/28.10.2021

420 21/10/2021

Majorarea impozitului pe clădire  pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Nuferilor, nr. 

19, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Trandafir Aurel; 

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

344/28.10.2021

421 21/10/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 

67540 T23, P64/1, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Ușurelu Corina ;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

21.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

345/28.10.2021



422 21/10/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 347/10.11.2020 privind 

constituirea comisiei sociale la nivelul 

Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru 

analizarea cererilor privind repartizarea 

locuințelor sociale și locuințelor cu chirie din 

fondul locativ de stat, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

22.10.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

28.10.2021
HCL nr. 

347/28.10.2021

423 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 1 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

348/28.10.2021

424 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

349/28.10.2021

425 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 13 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

350/28.10.2021

426 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 16 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

351/28.10.2021



427 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 17 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

352/28.10.2021

428 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 18 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

353/28.10.2021

429 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 23 Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

354/28.10.2021

430 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

355/28.10.2021

431 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

356/28.10.2021

432 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Școala Gimnazială „Oana-Diana 

Renea” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

357/28.10.2021



433 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

358/28.10.2021

434 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

359/28.10.2021

435 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

360/28.10.2021

436 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

361/28.10.2021

437 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

362/28.10.2021

438 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

363/28.10.2021



439 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

364/28.10.2021

440 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

365/28.10.2021

441 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

366/28.10.2021

442 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Național Pedagogic „Spiru 

Haret” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

367/28.10.2021

443 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Național „Unirea” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

368/28.10.2021

444 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Liceul 

Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

369/28.10.2021



445 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Liceul cu 

Program Sportiv Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

370/28.10.2021

446 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Colegiul 

Tehnic „Ion Mincu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

371/28.10.2021

447 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

372/28.10.2021

448 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

373/28.10.2021

449 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

374/28.10.2021

450 21/10/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Postliceală Sanitară  „Hippocrate” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

22.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

375/28.10.2021



451 28/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții: 

”Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, 

iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații 

rețele curenți slabi-str.Carpați, str.Constituției, 

str.Plevnei, str.Mitropolit Varlaam (tronson 

Bd.Unirii și str. Bucegi)”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

28.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

290/28.10.2021

452 28/10/2021

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții: 

”Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str.Prof.Constantin Stere, str.Ecaterina 

Varga, str.Bujor, str.Agriculturii, str.Mureșului, 

str.Cernei, str.Dogăriei, str.Crișana, str.Greva de 

la Grivița, mun.Focșani, jud.Vrancea;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

28.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

291/28.10.2021

453 28/10/2021

Aprobarea sponzorizării oferite de către SC 

Expert Grup SRL, constand în transferul cu titlu 

gratuit în condițiile Legii 32/1994 și a Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal, în proprietatea 

UAT Focșani a dreptului de proprietate asupra 

documentației tehnico-economice, 

„Modernizarea sistemului de iluminat public din 

Municipiul Focșani etapa II” în valoare de 

22610,00 lei.

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

28.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

292/28.10.2021

454 28/10/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție: ”Modernizarea 

sistemului de iluminat public din Municipiul 

Focșani – Etapa II”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

28.10.2021
buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

293/28.10.2021

455 28/10/2021

Modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 10/2020 

privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Teatrul 

Municipial ”Maior Gheorghe Pastia”, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
28.10.2021

buget și administrație 

publică
28.10.2021

HCL nr. 

294/28.10.2021



456 28/10/2021

Alegerea formei de gestiune a serviciului public 

de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani;

primar

 serviciul corp de 

control al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice , serviciul 

administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  și 

direcția economică

28.10.2021
buget și administrație 

publică   
04.11.2021

HCL nr. 

381/04.11.2021

457 28/10/2021

Alegerea formei de gestiune a serviciului public 

de blocare, ridicare, transport și depozitare a 

vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe 

raza teritorială a municipiului Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice , serviciul 

administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  și 

direcția economică

28.10.2021
buget și administrație 

publică
04.11.2021

HCL nr. 

382/04.11.2021

458 28/10/2021

Aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
28.10.2021

buget și administrație 

publică
04.11.2021

HCL nr. 

386/04.11.2021

459 28/10/2021

Aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
28.10.2021

buget și administrație 

publică
04.11.2021

HCL nr. 

387/04.11.2021

460 21/10/2021

Aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre 

Municipiul Focșani și domnii Neagu Marius-

Iulian și Neagu Daniela;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

28.10.2021
urbanism și 

agricultură
04.11.2021

HCL nr. 

383/04.11.2021

461 21/10/2021

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul 

fiscal 2022; primar

direcția economică - 

serviciul impozite și 

taxe locale 

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

412/25.11.2021



462 01/11/2021

Aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr.36/2015 din 31.07.2012, privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, 

transportul, distribuția și furnizarea energiei 

termice de către ENET S.A. Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

01.11.2021
buget și administrație 

publică
04.11.2021

HCL nr. 

384/04.11.2021

463 02/11/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.208/2021 privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

buget și administrație 

publică
04.11.2021 Neadoptat

464 02/11/2021

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei interviu pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

la Colegiul Economic”Mihail Kogălniceanu” 

Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

buget și administrație 

publică
04.11.2021 Neadoptat

465 02/11/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.208/2021 privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

431/25.11.2021

466 03/11/2021

Îndreptarea erorilor materiale strecurate în art.19 

alin.(3), art.48 lit.”r” și art.49 din Regulamentul 

de organizare și funcționare a serviciului public 

de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL 

nr.276/11.10.2021;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate

04.11.2021
buget și administrație 

publică
04.11.2021

HCL nr. 

385/04.11.2021



467 09/11/2021

Atribuirea de denumire unor străzi private, 

reglementate prin P.U.Z. „Atragere în intravilan 

și lotizare pentru construire cartier de locuințe și 

dotări complementare” – Focșani, T. 30, P. 153, 

număr cadastral 59527; primar direcția arhitectului șef

09.11.2021
urbanism și 

agricultură
25.11.2021

HCL nr. 

411/25.11.2021

468 12/11/2021

Însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață 

totală de 6258 mp. situat în Focșani, T 88, 

parcela 435, aparținând domeniului privat al 

municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

398/25.11.2021

469 12/11/2021

Aprobarea rectificării Cărții Funciare nr. 55391 

întocmită pentru imobilul situat în Focșani, 

Fundătura Militari, T 87, Parcela 441, aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
urbanism și 

agricultură
25.11.2021

HCL nr. 

399/25.11.2021

470 15/11/2021

Îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 4 

din Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 

293/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție: „Modernizarea sistemului de iluminat 

public din Municipiul Focșani – etapa II”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

15.11.2021
buget și administrație 

publică
15.11.2021

HCL nr. 

388/15.11.2021

471 15/11/2021
Aprobarea majorării Bugetului Local al 

Municipiului Focșani pe anul 2021;
primar direcția economică 15.11.2021

buget și administrație 

publică
15.11.2021

HCL nr. 

389/15.11.2021

472 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Eternității – cale acces, 

CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Alexe Vasilica;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

413/25.11.2021

473 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani strada Panduri nr. 88-90, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Amaricai Ana-Maria Mihaela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

414/25.11.2021



474 15/11/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Libertății, nr. 1, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Balaban 

Ecaterina;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

415/25.11.2021

475 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan curți construcții 

T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Barbălată Claudia Lăcrămioara;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

416/25.11.2021

476 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan curți construcții 

T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Barbălată Sorin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

417/25.11.2021

477 15/11/2021
Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mieilor, nr. 3, înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Chiriță Stan;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

418/25.11.2021

478 15/11/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani strada Trandafirilor, nr. 6, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Diaconescu Ilie; 

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

419/25.11.2021

479 15/11/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, 

înregistrat în evidența fiscală a societății 

Exclusive Pro Estate SRL.;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

420/25.11.2021

480 15/11/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 

6A, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

FARM IMPEX S.R.L.;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

421/25.11.2021

481 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Eternității – CAD 56587 

T1 P9 Cale acces, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Nacu Andra Georgiana;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

422/25.11.2021



482 15/11/2021

Majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Alexandru Golescu nr. 

56, jud. Vrancea,  înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Neneci Ileana Mihaela;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

423/25.11.2021

483 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Eternității – CAD 

56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Pleșa 

Mihai;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

424/25.11.2021

484 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Eternității – CAD 

56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Pleșa 

Paula;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

425/25.11.2021

485 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 

62217 CAD 62226, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Ploșniță Mateciuc Emil;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

426/25.11.2021

486 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 

62217 CAD 62226, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Ploșniță Mateciuc Maria;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

427/25.11.2021

487 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, DN 23 teren intravilan agricol 

T 57, P 257 CAD 10099/1N, CAD 10100N, 

CAD 10098N, CAD 10099/3N, județul Vrancea, 

înregistrat în evidența fiscală a societății SALF 

S.A.;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

428/25.11.2021

488 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 

62216 CAD 62225, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Țandără Olimpia;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

429/25.11.2021



489 15/11/2021

Majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 

62216 CAD 62225, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Țandără Valentin;

primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

430/25.11.2021

490 16/11/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat 

în Focșani, B-dul. Brăilei nr. 32, județul 

Vrancea, T 197, P 7871 10875 în CF 58527, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către domnul Chipăilă Dumitru; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
urbanism și 

agricultură
25.11.2021

HCL nr. 

410/25.11.2021

491 17/11/2021

Aprobarea organizării alegerilor și a 

Regulamentului de organizare și desfășurare ale 

acestora în vederea constituirii Consiliului local 

al tinerilor din municipiul Focșani;

primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

397/25.11.2021

492 17/11/2021

Neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa 

Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436 

din Focșani, bdul. Gării nr. 22, înscris în CF nr. 

58453 Focșani, aflat în proprietatea SC 

INTERCOMERȚ SRL;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

25.11.2021
HCL nr. 

403/25.11.2021

493 17/11/2021

Retragerea autorizațiilor taxi nr. 102, nr. 123 

atribuite prin Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 48/24.03.2021 

transportatorilor COSTICĂ VASILE P.F.A., 

SĂCĂLUȘ IONEL P.F.A. și NAZARIE 

GEORGEL P.F.A.;

primar
compartiment transport 

urban
19.11.2021

buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

406/25.11.2021

494 18/11/2021

Modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2021, cu 

modificările șic ompletările ulterioare;

primar direcția economică 19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

390/25.11.2021



495 18/11/2021

Repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 

reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de 

stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru unitățile de învățământ 

particular și confesional acreditate cu 

personalitate juridică, din municipiul Focșani;

primar direcția econimică 19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

395/25.11.2021

496 18/11/2021

Modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Direcției de 

Asistență Socială Focșani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 220/2021;

primar
serviciul resurse umane, 

managementul calității
19.11.2021

buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

396/25.11.2021

497 18/11/2021

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 273/2021 

privind aprobarea dării în administrare către 

Direcția de Asistență Socială Focșani  a unor 

spații aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea utilizării 

potrivit competențelor și atribuțiilor aprobate 

prin regulamentul de organizare și funcționare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

18.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

400/25.11.2021

498 18/11/2021

Aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, în 

conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 

privind aprobarea regulamentului pentru 

repartizarea și închirierea locuințelor sociale 

aparținând municipiului Focșani;

Consilieri 

locali: Costea 

Ionel, Macovei 

Liviu-George, 

Marcu Livia-

Silvia, Stroie 

Mirela

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

25.11.2021 Retras 

499 18/11/2021

Aprobarea modificării repartiției pentru domnul 

Zăgan Miti, titular de contract al unei locuințe 

sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 

233/30.09.2021 privind aprobarea 

regulamentului pentru repartizarea și închirierea 

locuințelor sociale aparținând municipiului 

Focșani;

Consilieri 

locali: Costea 

Ionel, Macovei 

Liviu-George, 

Marcu Livia-

Silvia, Stroie 

Mirela

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

25.11.2021
HCL nr. 

404/25.11.2021



500 18/11/2021

Aprobarea modificării repartiției pentru domnul 

Voicu Mihai, titular de contract al unei locuințe 

sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 

233/30.09.2021 privind aprobarea 

regulamentului pentru repartizarea și închirierea 

locuințelor sociale aparținând municipiului 

Focșani;

Consilieri 

locali: Costea 

Ionel, Macovei 

Liviu-George, 

Marcu Livia-

Silvia, Stroie 

Mirela

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport

25.11.2021
HCL nr. 

405/25.11.2021

501 18/11/2021

Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

13,00 mp. (13,00 m x 1,00 m) aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, 

P 1692, către SDEE MUNTENIA NORD SA – 

DEE România – Sucursala Focșani, pentru 

amplasarea unei LES 0,4 Kv, în vederea 

realizării lucrării „Branșament electric” la 

imobilul situat în Focșani, str. Simion Mehedinți 

nr. 3, proprietatea domnului Luca Florin;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
urbanism și 

agricultură
25.11.2021

HCL nr. 

407/25.11.2021

502 18/11/2021

Aprobarea închirierii prin licitație publică a 

Construcției – Corp D, inventariate în domeniul 

public al municipiului Focșani, situat în 

„Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina 

Publică”;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
urbanism și 

agricultură
25.11.2021

HCL nr. 

408/25.11.2021

503 18/11/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 14,00 mp. situat 

în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 3, T 190, P 

10411% înscris în CF 66814, ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

societatea FARMED SRL; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
urbanism și 

agricultură
25.11.2021

HCL nr. 

409/25.11.2021

504 19/11/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Desființare și 

construcție gard” la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” Focșani;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

391/25.11.2021



505 19/11/2021

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Racordare la 

rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a 

locurilor de joacă existente în patrimoniul 

unității administrativ-teritoriale municipiul 

Focșani”;

primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

investiții

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

392/25.11.2021

506 19/11/2021

Aprobarea alocării sumei de 179,50 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2021 în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă 

în Municipiul Focșani;

primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

393/25.11.2021

507 19/11/2021
Aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2021;
primar direcția econimică 19.11.2021

buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

394/25.11.2021

508 19/11/2021

Însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului termic nr. 19, situat în 

str. Republicii nr. 41A, T 102, P 5462, 

aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

401/25.11.2021

509 19/11/2021

Completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

402/25.11.2021

510 19/11/2021

Exercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric 

„Școala Comercială”, cod LMI VN-II-m-B-

06412 din Focșani, str. Cotești nr. 17, T111, 

P5836, CF64448, aflat în proprietatea Societății 

DIVERSIS SA Focșani, reprezentată de ASIST 

CONT SRL;

primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021 Neadoptat

511 19/11/2021
Adoptarea unor măsuri privind demararea 

procedurii de selecție pentru funcțiile de membri 

ai Consiliului de administrație la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice

19.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

434/25.11.2021



512 19/11/2021
Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 

2021-2027; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte

buget și administrație 

publică

513 24/11/2021

 Modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.351/2020 privind, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul administrativ 

al Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”; primar

direcția relații interne și 

internaționale
25.11.2021

buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

432/25.11.2021

514 24/11/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.204/2021 privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Unirea” 

Focșani; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

25.11.2021
buget și administrație 

publică
25.11.2021

HCL nr. 

433/25.11.2021

515 24/11/2021

Organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitare de stat și particular 

din Municipiul Focșani, pentru anul școlar 2022-

2023; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

24.12.2021
buget și administrație 

publică
31.12.2021

HCL nr. 

455/25.11.2021



516 03/12/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal << Construire locuințe 

colective >> - municipiul Focșani, str. Slt. Al. 

Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, 

P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din 

acte), 949 mp (suprafață măsurată). primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD 10.12.2021

urbanism și 

agricultură

31.01.2022         

___________  

24.02.2022   

___________ 

31.03.2022    

___________04

.05.2022

Neadoptat în 

ședința din 

31.01.2022    

_________N

eadoptat în 

ședința din 

24.02.2022   

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

31.03.2022 

_________ 

Neadoptat în 

ședința din 

04.05.2022

517 03/12/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 112016/12.11.2016 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal << Lotizare teren în vederea 

construirii de locuințe individuale >> - 

municipiul Focșani, intravilan atras prin PUZ 

Nord etapa a III - a, aprobat prin H.C.L. nr. 

12/14.01.2019, număr cadastral 65324, T. 22, P. 

27/1, 62/1, 62/9, pe terenul în suprafață de 5 945 

mp. primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD 10.12.2021

urbanism și 

agricultură 31.01.2022

HCL nr. 

16/31.02.2022

518 06/12/2021

Alegerea unui președinte de ședință  pentru 

Consiliiul local al municipiului Focșani pentru o 

perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 

2022; primar

serviciul administrație 

publică locală, 

agricultură 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

464/16.12.2021



519 08/12/2021

Prelungirea contractelor de închiriere pentru 

locuințele din fondul locativ de stat aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în 

conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

Consilieri 

locali: Costea 

Ionel, Dumitru 

Victor, 

Macovei Liviu-

George, Marcu 

Livia-Silvia, 

Stroie Mirela

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

drepturile omului, 

cultură, învățământ, 

sănătate și sport 16.12.2021

HCL nr. 

446/16.12.2021

520 09/12/2021

Aprobarea execuției bugetului local al 

municipiului Focșani, bugetului instituțiilor 

finanțate parțial și activităților finanțate integral 

din venituri proprii și bugetul creditelor interne 

estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe 

secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare; primar direcția econimică 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

436/16.12.2021

521 09/12/2021
Aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2021; primar direcția econimică 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

437/16.12.2021

522 09/12/2021

Repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 

reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de 

stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru unitățile de învățământ 

particular și confesional acreditate cu 

personalitate juridică, din municipiul Focșani; primar direcția econimică 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

438/16.12.2021

523 09/12/2021

Aprobarea transformării gradului profesional a 

cincisprezece funcții publice de execuție în statul 

de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Focșani, cabinetului 

primarului și viceprimarii municipiului Focșani; primar

serviciul resurse umane, 

managementul calității 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

439/16.12.2021

524 09/12/2021

Modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului loal al municipiului 

Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani; primar

serviciul resurse umane, 

managementul calității 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

440/16.12.2021



525 09/12/2021

Modificarea art. 1 din anexa nr. 2 – Contract 

cadru, la HCL nr. 252/28.09.2010 privind 

aprobarea inființării și alegerii formei de 

gestiune a serviciului public de administrare și 

exploatare a piețelor agroalimentare, a 

bazarurilor, târgurilor și oboarelor din 

Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

441/16.12.2021

526 09/12/2021

Trecerea din domeniul public al Municipiului 

Focșani în domeniul public al Județului Vrancea 

a imobilului în suprafață de 3412 mp., identificat 

prin număr cadastral 69366,  T 88, Parcela 435, 

înscris în Cartea Funciară nr. 69366, având 

categoria de folosință “drum exploatare”, în 

vederea realizării obiectivului de investiții 

“Spitalul Județean de Urgență Focșani-județul 

Vrancea; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

442/16.12.2021

527 09/12/2021

Aprobarea modificărilor și completărilor aduse 

anexei la  Hotărârea Consiliului local al 

municiipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 

privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

443/16.12.2021

528 09/12/2021

Completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

444/16.12.2021

529 09/12/2021

Aprobarea trecerii unui bun din domeniul public 

în domeniul privat al Municipiului Focșani, în 

vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

valorificării în condițiile legii; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

445/16.12.2021



530 09/12/2021

Constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp. 

aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focşani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, 

identificat prin număr cadastral 66507,  T 167, P 

8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în 

favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021 Neadoptat

531 09/12/2021

Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

9,25 mp. (9,25 m x 1,00 m) aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, 

P 1708, către SDEE MUNTENIA NORD SA – 

DEE România – Sucursala Focșani, pentru 

amplasarea unei LES 0,4 Kv și FDCP-3m, în 

vederea realizării lucrării „Instalație de 

alimentare cu energie electrică” la imobilul situat 

în Focșani, str. Sublocotenent Tănăsescu 

Dumitru nr. 10, proprietatea domnului Enoiu 

Claudiu Daniel; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

447/16.12.2021

532 09/12/2021

Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

9,20 mp. (9,20 m x 1,00 m) aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, 

P 5278, către Societatea ENGIE ROMÂNIA SA 

– DISTRIGAZ SUD Rețele, în vederea realizării 

lucrării „Extindere rețea și branșament gaze 

naturale + PRM gaze naturale” la imobilul 

proprietatea doamnei Mihăilă Daniela, situat în 

Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 10, județul 

Vrancea; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

448/16.12.2021



533 09/12/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 8,00 mp. situat în 

Focșani, str. Vămii nr. 3, (fostă str. Mare a Unirii 

nr. 3), județul Vrancea, T 161, P 8350 înscris în 

CF 67392, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnii Miron Ion și 

Miron Mariana; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  10.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

451/16.12.2021

534 09/12/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului real găsit la măsurătoare în suprafață de 

23,00 mp. situat în Focșani, str. Frăției nr. 2, 

județul Vrancea, T 120, P6241, înscris în CF nr. 

69374, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnul Mavrodin 

Ionel; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

452/16.12.2021

535 09/12/2021

Aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 51,00 mp. situat 

în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 17A, județul 

Vrancea, T 88, P4979, înscris în CF nr. 54025, 

ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către Societatea DORALGIN COM 

SRL; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  09.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

453/16.12.2021

536 09/12/2021

Numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

465/16.12.2021

537 09/12/2021

Majorarea impozitului pe teren pentru imobilul 

situat în Focșani, teren intravilan agricol T23, 

P64/1, CAD 67523, CAD 58411  înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Băeșu Viorica; primar

direcția economică – 

serviciul impozite și 

taxe locale 09.12.2021

buget și administrație 

publică 16.12.2021

HCL nr. 

454/16.12.2021

538 09/12/2021

Aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2021 în vederea organizării spectacolului 

aniversar la trecerea dintre ani, Revelion 2022; primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

economică 14.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

Retras



539 09/12/2021

Aprobarea alocării sumei de 312,65 mii lei din 

bugetul general al municipiului Focșani pe anul 

2022 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2022, Ziua 

Unirii Principatelor Române; primar

direcția relații interne și 

internaționale și direcția 

econimică 23.12.2021

buget și administrație 

publică 29.12.2021 Retras

540 10/12/2021

Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, T 96, 

P 5327, 5328, către SDEE MUNTENIA NORD 

SA – DEE România – Sucursala Focșani, în 

vederea realizării lucrării „Branșament electric la 

obiectivul Loc de joacă” situat între blocurile nr. 

4 și nr. 10 din str. Peneș Curcanu, aflat în 

administrarea Direcției de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  10.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

449/16.12.2021

541 10/12/2021

Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, T 

121, P 6305, 6306, către SDEE MUNTENIA 

NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, 

în vederea realizării lucrării „Branșament electric 

la obiectivul Loc de joacă” adiacent blocului nr. 

44 din Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu, aflat 

în administrarea Direcției de Dezvoltare Servicii 

Publcie Focșani; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  10.12.2021

urbanism și 

agricultură 16.12.2021

HCL nr. 

450/16.12.2021



542 10/12/2021

Aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 112496/15.11.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal << Elaborare PUZ pentru 

introducerea în intravilan și reglementare 

urbanistică și S.F. în vederea construirii 

Spitalului Județean de Urgență Focșani - județul 

Vrancea >> - municipiul Focșani, T. 80, P. 

422/2, 424/1, număr cadastral 67775, pe terenul 

în suprafață de 172 829. primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul strategie și 

dezvoltare urbană – 

compartimentul 

PUG/PUZ/PUD 10.12.2021

urbanism și 

agricultură 31.01.2022

HCL nr. 

15/31.02.2022

543 13/12/2021

Validarea mandatelor consilierilor locali 

declarați aleși la data de 10 dcembrie 2021 

pentru Consiliul local al tinerilor din municipiul 

Focșani și declararea ca legal constituit al 

acestuia; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartiment 

învățământ, tineret

25.11.2021
buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

435/25.11.2021

544 13/12/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 

15 Focșani”; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte 16.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

456/25.11.2021

545 13/12/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru clădirea 

Internat a Liceului cu program sportiv”; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte 13.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

457/25.11.2021

546 13/12/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru clădirea 

Liceului Tehnologic G.G. Longinescu Focșani”; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte 13.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

458/25.11.2021



547 13/12/2021

Modificarea H.C.L. nr. 200 din 30 iulie 2020 

privind  aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, 

faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea 

performanței energetice la corp clădire liceu și 

lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe 

Tattarescu Focșani”; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte 13.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

460/25.11.2021

548 13/12/2021

Aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru clădirea 

Cinematografului Balada”; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte 13.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

461/25.11.2021

549 14/12/2021

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru Colegiul 

Național Pedagogic Spiru Haret”; primar

direcția managementul 

proiectelor și 

investițiilor – serviciul 

proiecte 14.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

459/25.11.2021

550 14/12/2021

Punerea la dispoziția Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a 

terenului în suprafață totală de 295406 mp., 

identificat prin T. 68, parcela 347% situat în 

extravilanul Municipiului Focșani, înscris în Cf 

nr. 65681 UAT Focșani, având categoria de 

folosință „pășune”, în vederea realizării unei 

„gropi de împrumut”, necesară construirii 

obiectivului de investiții „Autostrada Buzău-

Focșani”; primar

direcția arhitectului șef, 

biroul agricultură și 

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  14.12.2021

buget și administrație 

publică
16.12.2021

HCL nr. 

462/25.11.2021

551 14/12/2021

Aproarea Regulamentului privind eliberarea 

avizului de spargere și condițiile de refacere a 

sistemului rutier și a spațiilor aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului 

Focșani primar

direcția arhitectului șef 

– serviciul autorizări 

construcții 14.12.2021

urbanism și 

agricultură

31.01.2021    

___________ 

24.02.2022    

___________ 

31.03.2022

HCL nr. 

105/31.03.2022

Retras în 

ședința din 

24.02.2022

552 23/12/2021

Validarea Dispoziției Primarului Municipiului 

Focșani nr. 2893/21.12.2021 privind majorarea 

Bugetului General al Municipiului Focșani pe 

anul 2021; primar direcția econimică 23.12.2021

buget și administrație 

publică 29.12.2021

HCL nr. 

466/29.12.2021



553 23/12/2021

Completarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  23.12.2021

buget și administrație 

publică 29.12.2021

HCL nr. 

467/29.12.2021

554 23/12/2021

Aprobarea dării în administrare către Liceul de 

Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani a imobilului 

aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, situat în str. Dornei nr. 3A, Tarla 189, 

parcela 10262, în vederea desfășurării activității 

de învățământ preuniversitar de stat; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  23.12.2021

buget și administrație 

publică 29.12.2021

HCL nr. 

468/29.12.2021

555 23/12/2021

Îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 

din Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 380/2021 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 414/2020 privind 

aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de 

pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, 

utilizate în desfășurarea activității, începând cu 

anul 2021 de către Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A., cu modificările și 

completările ulterioare; primar

serviciul corp de control 

al primarului, 

compartimentul 

guvernanță corporativă, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități 

publice 23.12.2021

buget și administrație 

publică 29.12.2021

HCL nr. 

469/29.12.2021

556 28/12/2021

Aprobarea preluării unor imobile situate în 

municipiul Focșani din domeniul privat al 

statului și administrarea R.A.D.E.F. „România 

Film” în domeniul public al municipiului 

Focșani și administrarea Consiliului local al 

municipiului Focșani; primar

serviciul administrarea 

domeniului public și 

privat, publicitate  28.12.2021

buget și administrație 

publică 28.12.2021

HCL nr. 

470/29.12.2021


