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BUGETUL GENERAL 2021  
370.520 mii lei

Bugetul este consolidat cu suma de 16.847 mii lei ce 

reprezintă subvenţie acordată instituţiilor finanţate 

parţial din venituri proprii



Venituri proprii: 141.712 mii lei (39%): 

• Impozite si taxe locale şi alte venituri: 48.855 mii lei

• Cote defalcate din impozitul pe venit: 92.857 mii lei

Sume defalcate din TVA : 31.885 mii lei (8%)

Subvenţii : 39.460 mii lei (11 %), 

Sume alocate de la UE : 123.962 mii lei (33%)

Excedent ani precedenti: 4.733 mii lei (1%)

Sume din trageri credite interne: 28.768 mii lei (8%)

VENITURI 370.520 MII LEI



CHELTUIELI 229.557 MII LEICHELTUIELI 229.557 MII LEICHELTUIELI 370.520 MII LEI



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  
187.693 MII LEI

• 150.185 MII LEI - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE

• 37.468 MII LEI – INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL având ca sursă 
vărsăminte din secțiunea de funcționare, excedentul din anii precedenți, 
creditele interne, finanțarea primită din Programul Național de Dezvoltare Locală

• 40 MII LEI – INVESTIȚII DIN BUGETUL ACTIVITĂȚILOR AUTOFINANȚATE



SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  
182.827 MII LEI

• Servicii administrative – 37.890 mii lei
• Învățământ – 24.550 mii lei
• Sănătate și asistență socială – 49.991 mii lei
• Cultură, spații verzi, agrement - 24.370 mii lei
• Servicii publice - 32.397 mii lei
• Infrastructură străzi  - 8.997 mii lei
• Transport- 4.632 mii lei



DOMENII:

ENERGIE

TRANSPORT 

MEDIU

SOCIAL

Proiectele Municipiului Focșani

În prezenta perioadă de programare, 

Municipiul Focșani pregăteste 

implementarea a 

42 de proiecte cu finanțare 

europeană, 

cu o valoare totală de 

579,953,318.78 lei 

(117,876,690.81 Euro) 



Contracte de finantare – Semnate

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

1
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul

Focsani (6 blocuri)
4,932,338.18 1,002,507.76

2
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul

Focsani - Etapa a II-a (9 blocuri)
6,296,290.00 1,279,733.74

3
Cresterea performantei energetice a imobilului - Cantina Scoala – in 

administrarea Colegiului Tehnic "Valeriu D.Cotea" Focsani si lucrari

conexe realizarii imbunatatirii performantei energetice

1,415,987.45 287,802.33

4 Cresterea performantei energetice a scolii „Anghel Saligny” din municipiul

Focsani, judetul Vrancea
2,624,027.73 533,338.97

5
Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de 

planificare strategică, sisteme de managementul calităţii/performanţei şi a 

unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focşani

4,229,441.77 859,642.64

6
Uniti pentru comunitate – parteneriat eficient pentru dezvoltare locala 

integrata in Municipiul Focsani 
1,393,636.50 283,259.45



Contracte de finantare - Semnate

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

7 IRIS - Soluţii Integrate şi Replicabile pentru Orase Sustenabile 446,632.50 90,778.96

8 WiFi4EU 70,500.00 14,329.27

9
Reabilitarea, modernizarea si extinderea Sistemului de Iluminat public –

Nivelul 1 de prioritate
19,740,430.06 4,012,282.53

10
Resistematizarea infrastructurii de transport  la nivelul Municipiului

Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu 

transportul public, cu bicicleta și pietonale

73,641,746.42 14,967,834.64

11 Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani 38,421,490.52 7,809,246.04

12 Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice (in 

parteneriat cu MDRAP)
54,351,884.00 11,047,130.89

13
Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor, 

implementarea unui sistem de bike-sharing
12,095,622.58 2,458,459.87

14
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a  Gradinitei 18
4,399,162.25 894,138.67



Contracte de finantare - Semnate

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

15
Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona 

Bahne
22,353,833.80 4,543,462.15

16
Planificarea si managementul mobilității urbane durabile prin 

elaborarea PMUD
678,776.00 137,962.60

17 Implementarea unui sistem de management al traficului si 

monitorizare
20,286,466.63 4,123,265.58

18 Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Gradinitei nr 16
4,580,183.58 930,931.62

19 Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Creșei nr.7
3,924,750.21 797,713.46

20
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani - Creșterea

performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului

Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe

1,903,335.01 386,856.71

TOTAL PROIECTE CONTRACTATE 277,786,535.19 56,460,677.88



Cereri de finantare - Depuse

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

1
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale

a  Colegiului Tehnic “ Edmond Nicolau”
29,551,625.06 6,006,427.86

2
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul

Focsani, Etapa a III-a
12,741,143.57 2,589,663.33

3
Cresterea eficientei energetice la corp cladire liceu si lucrari conexe, pentru

Liceul de Arta "Gh. Tattarescu" din Focsani
6,037,748.37 1,227,184.63

4 Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Focsani 17,062,070.42 3,467,900.49

5
Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea internat 

a Liceului cu program sportiv
5,420,448.39 1,101,717.15

6
Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru Gradinita nr. 15 

Focsani
4,211,058.09 855,906.12



Cereri de finantare - Depuse

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

7
Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea Liceului

Tehnologic G.G. Longinescu Focsani
5,166,242.01 1,050,049.19

8
Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea Liceului

Pedagogic Spiru Haret Focsani
8,074,430.91 1,641,144.49

9
Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea 

Cinematografului Balada
5,944,220.64 1,208,174.93

10
Imbunatatirea infrastructurii TIC a unitatilor de invatamant preuniversitar din 

Municipiul Focsani
8,727,879.13 1,773,959.17

11

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate

din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 

regenerare urbană

4,351,071.41 884,364.11

12

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani

pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și

creșterii eficienței energetice – Etapa a III-a

63,263,991.62 12,858,534.88



Cereri de finantare - Depuse

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

13
Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cresei nr 1

4,383,339.42 890,922.65

14 Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Gradinitei 1
7,714,775.72 1,568,043.85

15 Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a  Gradinitei 10
2,503,245.46 508,789.73

16
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a  Gradinitei 13
6,199,026.12 1,259,964.66

17 Construirea unui centru multifunctional pentru activitati educative, 

culturale, recreative si sociale
8,139,947.54 1,654,460.88

18
Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revolutiei nr 

16 si 17 amenajarea unor spatii de agrement 
11,045,885.80 2,245,098.74

TOTAL PROIECTE DEPUSE 210,538,149.68 42,792,306.85



Proiecte Finalizate

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

1
Crestere eficienta energetica pentru imobilul corp scoala, inclusiv lucrari

anexe, pentru Scoala Gimnaziala - Ion Basgan
6,333,298.22 1,287,255.74

2
Cresterea performantei energetice la corpul de cladire scoala si executia

lucrarilor conexe Scoala “Duiliu Zamfirescu”
5,295,083.39 1,076,236.46

3
Cresterea performantei energetice pentru cladirea tip Internat si cladirea

Cantina a Colegiului Tehnic "Gh. Asachi" Focsani, inclusiv lucrari conexe
9,969,959.21 2,026,414.47

4
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului

Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 

mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a

70,030,293.09 14,233,799.41

TOTAL PROIECTE FINALIZATE 91,628,633.91 18,623,706.08

TOTAL GENERAL PROIECTE ALE MUNICIPIULUI FOCȘANI: 

579,953,318.78 lei

(117,876,690.81 Euro) 



Fișe Proiecte - PNRR

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

1 Implementarea unui sistem integrate de colectare selectivă a deșeurilor 73,800,000.00 15,000,000.00

2
Creșterea performanței energetice a blocurilor ANL și a blocurilor de locuințe

de serviciu
36,900,000.00 7,500,000.00

3
Creșterea performanței energetice a clădirii Direcției de Asistență Socială și

a Poliției Locale
9,840,000.00 2,000,000.00

4 Creșterea performanței energetice a clădirii Parking SA 9,840,000.00 2,000,000.00

5
Creșterea performanței energetice a clădirii Ateneului Popular „Mr. Gh.

Pastia”
9,840,000.00 2,000,000.00

6
Creșterea performanței energetice a clădirii Teatrului Municipal „Mr. Gh.

Pastia”
9,840,000.00 2,000,000.00

7 Creșterea performanței energetice a clădirii „Casa Longinescu” 9,840,000.00 2,000,000.00



Fișe Proiecte - PNRR

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

8 Reabilitarea Sistemului de Termoficare din municipiul Foşsani 9,840,000.00 2,000,000.00

9 Construirea unui campus şcolar ȋn zona de est a Municipiului Focşani 123,000,000.00 25,000,000.00

10
Realizare campus şcolar la Liceul Sportiv, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”

şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
73,800,000.00 15,000,000.00

11 Regenerare urbană şi valorificarea zonei Piaţa Moldovei - Municipiul Focşani 123,000,000.00 25,000,000.00

12 Regenerare urbană Zona Centrală - Piața Unirii - din Municipiul Focșani 246,000,000.00 50,000,000.00

13 Regenerare urbană Zona Parc Teatru 49,200,000.00 10,000,000.00

14

Regenerarea urbană și valorificarea bălții Mândrești și a zonei adiacente,

prin transformarea într-un spațiu multifuncțional de recreere și petrecere a

timpului liber

49,200,000.00 10,000,000.00



Fișe Proiecte - PNRR

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

15
Regenerare urbană și valorificarea zonei cuprinse ȋntre Str. Brăilei, Str. 1

Decembrie şi B-dul Unirii - Municipiul Focşani
49,200,000.00 10,000,000.00

16 Centru Operational de Management Integrat al serviciilor publice 39,360,000.00 8,000,000.00

17

Primăria Digitală - Proiect de digitalizare și implementare a unei platforme

unice de gestiune integrate a proceselor din cadrul Primăriei Municipiului

Focsani

24,600,000.00 5,000,000.00

18
Safe City - Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video -

Municipiul Focsani
14,760,000.00 3,000,000.00

19
Dezvoltarea sistemului de gestiune geospaţială a teritoriului Municipiului

Focşani
14,760,000.00 3,000,000.00

20
Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea retelei de terminale

intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport
123,000,000.00 25,000,000.00

21
Centru comunitar de servicii integrate pentru persoane vârstnice (CCSI)

Focșani
14,760,000.00 3,000,000.00



Fișe Proiecte - PNRR

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

22 Centru de Servicii de Recuperare 14,760,000.00 3,000,000.00

23 Complex de agrement cu specific acvatic Mândrești 123,000,000.00 25,000,000.00

24
Reabilitarea, extinderea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Colegiului Tehnic „Traian Vuia”
9,840,000.00 2,000,000.00

25
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale

a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”
9,840,000.00 2,000,000.00

26
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale

a Școlii nr. 7
9,840,000.00 2,000,000.00

27
Extinderea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național

Pedagogic „Spiru Haret”
9,840,000.00 2,000,000.00

28
Terenuri de sport multifuncționale în unitățile de învățământ din Municipiul

Focșani
7,380,000.00 1,500,000.00



Fișe Proiecte - PNRR

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,92)

29 Construirea, utilarea şi dotarea Grădiniţei nr. 3 – Municipiul Focsani 9,840,000.00 2,000,000.00

30
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale

a Grădiniței nr. 4 – Municipiul Focsani
7,380,000.00 1,500,000.00

31
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale

a Grădiniței nr. 7 – Municipiul Focsani
7,380,000.00 1,500,000.00

32 Complex sportiv și de agrement pentru sporturi cu motor 73,800,000.00 15,000,000.00

33 Complex sportiv multisport cu Sala Polivalenta - Municipiul Focsani 98,400,000.00 20,000,000.00

34 Reabilitarea bazei sportive din Parcul Bălcescu 4,920,000.00 1,000,000.00

TOTAL FIȘE PROIECT 1,500,600,000.00 305,000,000.00



PROIECTE:

Creşterea eficienţei energetice a

imobilului corp şcoală - Școala

Gimnazială „Ion Basgan” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat
ȋn octombrie 2018.

Lucrările au fost finalizate in luna iunie
2020.

Valoarea proiectului a fost de
6.333.298,22 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE:

Creşterea performanţei energetice la

corpul de clădire şcoală - Scoala

Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn

septembrie 2018.

Lucrările au fost finalizate în luna iulie

2020.

Valoarea proiectului a fost de

5.295.083,39 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE:

Creşterea performanţei energetice pentru

clădirea tip internat şi clădirea cantină a

Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”

Focșani

Contractul de finanțare a fost semnat la

începutul anului 2019. La finalul anului 2020

lucrările au fost finalizare cu succes.

Proiectul a fost finalizat la inceputul anului

2021.

Bugetul proiectului este de 9.969.959,21 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE:

Creșterea performanţei energetice a

imobilului cantină colegiu – Colegiul

Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn

octombrie 2018, iar ȋn prezent se

desfășoară activităti de execuție a

lucrărilor ce au termen de finalizare luna

iunie 2021.

Valoarea proiectului este de

1.415.987,45 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE:

Creșterea performanţei energetice la

corpul de clădire al Colegiului

Economic „Mihail Kogălniceanu”

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn

octombrie 2018, iar ȋn prezent Proiectul

tehnic este finalizat urmant a se emite

Ordinul de incepere pentru executarea

lucrărilor.

Bugetul proiectului este de 1.903.335,01

lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Creşterea performanţei energetice a Școlii

Gimnaziale ”Anghel Saligny” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn

octombrie 2018, iar ȋn prezent Proiectul Tehnic

este finalizat si urmeaza a se emite Ordinul de

incepere pentru executarea lucrărilor.

Bugetul proiectului este de 2.624.027,73 lei.



Reabilitare, modernizare clădiri și

echiparea infrastructurii educaționale

a Gradinitei cu program prelungit

nr.18

Pe data de 9.11.2020 a fost semnat contractul de

lucrări, iar pe data de 9.03.2021 a fost emis

ordinul de începere a lucrărilor.

Durata de execuție a lucrărilor este de 14 luni.

Bugetul estimat este de 4.399.162,25 lei.

PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Proiectele Municipiului Focșani



Reabilitarea, modernizarea clădirilor și

echiparea infrastructurii educaționale a

Gradinitei cu program prelungit nr 16

Contractul de finanțare a fost semnat în mai

2020.

In prezent se află în proces de evaluare

financiară a ofertelor depuse la biroul de achizitii

pentru contractul proiectare+execuție lucrări.

Perioada de implementare a proiectului este de

22 luni.

Bugetul estimat este de 4.580.183,58 lei.

PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor

și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei

nr. 7

În data de 22.03.2021 a fost lansată achiziția pentru

proiectare+execuție lucrări. Toate activitățile se

desfășoară conform graficului de activități.

Bugetul estimat este in valoare de 3.924.750,21 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și

echiparea infrastructurii educaționale a

Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”

Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn

luna martie 2019, ȋmpreună cu documentele

suport – studii proiecte.

În prezent proiectul se află în perioada de

evaluare.

Bugetul estimat este de 29.551.625,06 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Creșterea performanței energetice și lucrări

conexe pentru clădirea internat a Liceului cu

Program Sportiv.

Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn

luna Mai 2020.

Proiectul de află în perioada de evaluare.

Cerera de Finanțare a trecut de prima etapa a

evaluării - administrativ și eligibilitate.

Bugetul estimat este de 5.420.448,39 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Cresterea performantei energetice si lucrari 

conexe pentru Gradinita nr. 15 Focsani

Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn 

luna Mai 2020.

Proiect admis dupa verificarea administrativă și a 

eligibilității. 

Bugetul estimat este de 4.211.058,09 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Cresterea performantei energetice si lucrari

conexe pentru cladirea Liceului Tehnologic G.G.

Longinescu Focsani

Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn

luna Mai 2020.

După finalizarea verificării tehnică și financiară

(ETF) a cererii de finanțare, în prezent aceasta se

află pe lista de rezerva a proiectelor.

Bugetul estimat este de 5.166.242,01 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Cresterea performantei energetice si lucrari

conexe pentru cladirea Liceului Pedagogic

Spiru Haret Focsani

Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn 

luna Mai 2020.

Proiect admis dupa verificarea administrativă și a 

eligibilității. 

Bugetul estimat este de 8.074.430,91 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitarea unităților de învățământ

Cresterea eficientei energetice la corp

cladire liceu si lucrari conexe, pentru

Liceul de Arta "Gh. Tattarescu" din

Focsani

În prezent proiectul se află în perioada de

evaluare. Cererea de finanţare a fost

finalizată şi depusă ȋn luna august 2020.

Proiect admis dupa verificarea administrativă

și a eligibilității.

Bugetul estimat este de 6.037.748,37 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE: Îmbunătățirea infrastructurii TIC a unităților de invățământ

preuniversitar din Municipiul Focșani

Prin proiectul propus se va realiza dotarea celor 20 de unități

de învățământ din municipiul Focșani, cu echipamentele și dotările

necesare desfașurării activității școlare în on-line în condiții de

siguranță sanitară. Prin proiect se propune dotarea unităților de

învățământ cu urmatoarele:

✓ Sistem All In One - 525 buc

✓ Camere videconferință - 525 buc

✓ Table Interactive - 520 buc

✓ Tablete grafice - 525 buc

Valoarea totala a proiectului este de 8.727.879,13 lei.

În acest moment proiectul se află în perioada de evaluare.



Proiectele Municipiului Focșani

Unitățile de învățământ sunt :
1. Scoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Județul Vrancea, situată în

Focșani, Al. 1 Iunie nr. 6;

2. Scoala Gimnazială „Ion Basgan” , Județul Vrancea, situată în Focșani,

Str. Mare a Unirii nr. 64;

3. Scoala Gimnazială nr. 3, Județul Vrancea, situată în Focșani, Str.

Dornei nr. 1;

4. Scoala Gimnazială „Anghel Saligny”, Județul Vrancea, situată în

Focșani, Str. Moldova nr. 8;

5. Scoala Gimnazială nr. 7, Județul Vrancea, situată în Focșani, Al. Scolii

nr. 47;

6. Scoala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Județul Vrancea, situată în

Focșani, Al. 1 Iunie nr. 6;

7. Scoala Gimnazială „Stefan cel Mare Judetul”, Județul Vrancea, situată

în Focșani, Str. Stefan cel Mare nr. 12;

8. Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”, Județul Vrancea, situată în

Focșani, Str. Tinereții nr. 8;

9. Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Județul Vrancea, situat în Focșani,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10;

10. Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Județul Vrancea, situat în Focșani,

Str. Moldova nr. 9;

11. Liceul Tehnologic “G.G. Longinescu”, Județul Vrancea, situat în

Focsani, Str. Marășești nr.50.

12. Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focșani, Județul Vrancea, situat în

Focșani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 32;

13. Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”, Județul Vrancea, situat în Focșani,

Str. Cuza Voda nr. 46;

14. Liceul cu Program Sportiv, Județul Vrancea, situat în Focșani, Str. 1

Decembrie 1918 nr. 33;

15. Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Județul Vrancea, situat în Focșani, Str.

Cuza Voda nr. 47;

16. Colegiul Național Unirea, Județul Vrancea, situat în Focșani, Str. Cezar

Bolliac nr. 13-15;

17. Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”, Județul Vrancea, situat în

Focșani, Bd. Gării nr. 25;

18. Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”, Județul Vrancea, situat în

Focșani, Str. Timotei Cipariu nr. 5;

19. Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu”, Județul Vrancea, situat în

Focșani, Str. Alecu Sihleanu nr. 6;

20. Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” Focșani , Județul Vrancea, situat în

Focșani, Str. Cotești nr. 52



PROIECTE: Reabilitare cladiri publice

Cresterea performantei energetice si lucrari

conexe pentru cladirea Cinematografului

Balada

În prezent proiectul se află în perioada de

evaluare. Cererea de finanţare a fost finalizată şi

depusă ȋn luna august 2020.

Proiect admis dupa verificarea administrativă și a

eligibilității.

Bugetul estimat este de 5.944.220,64 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE: Reabilitare cladiri publice

Cresterea eficientei energetice a cladirii

Primariei Municipiului Focsani.

Cererea de finanțare a fost depusa în luna mai

2020.

Cererea de finanțare a fost acceptată și urmează

ca aceasta să intre în evaluarea conformității

administrative și eligibilității (CAE).

Bugetul estimat este de 17.062.070,42 lei.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Focşani:

Str. Unirea Principatelor, Nr. 15, Bl. 15,

Bd. Bucureşti, Nr. 9, Bl. A1, Sc. 1, 2, 3, 

Bd. Unirii, Nr. 37, Bl. 37, 

Bd. Unirii, Nr. 4, Bl. B3, Sc. 3, 

Str. Revolutiei, Nr. 11, Bl. C3,

Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1

• Valoarea totală a proiectului este de 4.932.338,18 lei. 

• A fost elaborat Proiectul Tehnic. Până la demararea

lucrărilor de execuție se vor reface hotărârile de

modificare a valorilor privind contribuția fiecarui

propietar de apartament.

• Contractul de finantare a fost semnat la începutul anului

2019.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea blocurilor de locuințe



PROIECTE:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de

locuinţe din Municipiul Focşani – Etapa a II-a:

Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 21, Bl. A, Sc. I,

Str. Poieniţa, nr. 12, Bl. 12, Sc. I,

B-dul Brăilei, Nr. 4, Bl. 10

B-dul Brăilei, Nr. 7, Bl. 7

B-dul Bucureşti, Nr. 17, Bl. A4, Sc 1 şi Sc 2,

B-dul Unirii, Nr. 28, Bl. 28, Sc. 3,

B-dul Independenţei, Nr. 6, Bl. 6,

B-dul Unirii, Nr. 54, Bl. 54,

Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 2, Bl. 2a

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn februarie 2019

Valoarea totală a proiectului este de 6.296.290,00 lei.

A fost elaborat Proiectul Tehnic. Urmează scoaterea la

licitație a contractului pentru execuția lucrărilor.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea blocurilor de locuințe



PROIECTE:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de

locuinţe din Municipiul Focşani – Etapa a III-a:

Bd. Bucuresti, nr. 27, bl. L1

Bd. Bucuresti, nr. 27, bl. L2

Str. Bucegi, nr.24, bl.24

Str. Bucegi, nr.26, bl.26

Bd. Unirii, nr. 5, bl. B4, Sc.1

Bd. Unirii, nr. 5, bl. B4, Sc.2

Str. Cuza Voda, nr.3, bl.3

Str. Republicii nr.28, bl.28

• Valoarea totală a proiectului este de 12.741.143,57 lei.

• Cererea de finantare a fost depusa în luna iulie 2020 și

a trecut de prima etapă a evaluării CAE

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea blocurilor de locuințe



PROIECTE:

Lucrări:

Reabilitarea termică a blocurilor presupune

următoarele lucrări principale, fără a se limita la

acestea:

• izolarea termică a fațadelor (parte opacă și

parte vitrată),

• închiderea balcoanelor,

• izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel

în cazul șarpantelor și termoizolarea

acoperișului tip terasă,

• izolarea termică a planșeului peste subsol (ptr.

apartamente situate la parter),

• înlocuirea lifturilor,

• repararea acoperișurilor, refacerea finisajelor de

pe casa scării,

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea blocurilor de locuințe



PROIECTE:

Pentru acest tip de proiecte finanţarea este de 60% din partea Fondului

European de Dezvoltare Regională şi a bugetului de stat, 15% fiind asigurat de

bugetul Municipiului Focşani iar diferenţa de 25% este contribuţia Asociaţiei de

proprietari.

Contribuţia locatarilor va fi:

- 25% pentru cei care au un venit pe membru de familie de peste câștigul
salarial mediu net comunicat de către INS

- 3,5% pentru cei care au un venit pe membru de familie sub câștigul salarial
mediu net comunicat de către INS

În ambele cazuri Primăria va acoperi costurile integral şi va recupera sumele
de la locatari ȋn termen de maxim 10 ani.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea blocurilor de locuințe



Municipiul Focsani a mai depus o cerere de finantare in

parteneriat cu ADR Sud-Est pentru elaborarea documentatiilor tehnico economice pentru un proiect

de mobilitate care include urmatoarele masuri cuprinse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila:

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE: Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru

Cererea de finanțare a fost depusa în luna noiembrie a anului 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 24.241.865 lei, din care pentru Municipiul Focșani –

4.351.071,41 lei.

În acest moment proeictul se află în etapa de evaluare.

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare

2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare

urbană.

• Construirea unui terminal intermodal in zona de nord a municipiului, pe terenul operatorului serviciului de 

transport public local SC Transport Public SA, situat in strada Marasesti, nr 72

• Construirea unui terminal intermodal in zona de sud a municipiului pe terenul pus la dispozitie de Consiliul 

Judetean Vrancea

• Ruta alternativa de mobilitate intre strada Militari – Anghel Saligny

• Ruta alternativa de mobilitate intre strada Cuza Vodă – Calea Moldovei



Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE: WiFi4EU - Promovarea conectivității la internet în

comunitățile locale.

Municipiul Focşani derulează proiectul WiFi4EU, co-finanţat de către Comisia

Europeană prin Agenţia INEA (Innovation and Networks Executive Agency),

Acordul de finanţare fiind semnat ȋn 10 decembrie 2019.

WIFI4EU este o iniţiativă a Uniunii Europene care prevede atribuirea de

cupoane ȋn valoare de 73.114,50 lei (15.000 Euro) fiecare, pentru a acoperi

costul echipamentului şi costurile de instalare a unor puncte de acces la internet

WiFi, ȋn municipalităţi din Europa.

Lucrările au fost finalizate. Urmează să se facă recepția lucrărilor.



Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE: Soluţii Integrate şi Replicabile pentru Co-Creare în Oraşe Sustenabile

(Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable

Cities) – IRIS

Bugetul proiectului: 446.632,50 Lei

Proiectul IRIS sprijină “oraşele-far” şi anume Utrecht, Göteborg şi

Nice Côte d’Azur (FR) precum şi “oraşele-afiliate” Vaasa,

Alexandroupolis, Santa Cruz de Tenerife şi Focşani pentru a se

adresa nevoii lor urgente de furnizare a unor servicii energetice şi

de mobilitate, în oraşele lor, care să fie mai ieftine, mai uşor

accesibile, de încredere şi care să contribuie la o mai bună şi mai

stabilă calitate a vieţii urbane.

A fost finalizat planul de replicare si a fost transmis spre

validare.

A avut loc a 6-a întâlnire a comitetului de conducere.



Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne

PROIECTE:

• Refacerea infrastructurii pietonale 

• Investiții în facilități precum zone verzi de mici dimensiuni,
piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii,
precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale,
dotarea cu mobilier urban specific şi realizarea unor sisteme
moderne de irigaţii automatizate

• Reabilitarea iluminatului public, folosind aparate de iluminat
eficiente energetic și implementarea unui sistem
supraveghere video.

Valoarea estimată a proiectului este de 22.353.833,80 lei.

În data de 16.03.2021 a fost semnat contractul de

proiectare+execuție lucrări. În acest moment se elaboreaza

Proiectul Tehnic. Toate activitățile se desfășoară conform

graficului de activități.



PROIECTE:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la

nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028, în scopul conformării la legislația de mediu

și creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a.

• S-au reabilitat:

• Rețele termice de transport – 2,807 km traseu;

• Puncte termice – 9 buc: PT5, PT23, PT24,

PT38, PT41, PT43, PT44, PT45 și PT110;

• Rețele termice de distribuție, aferente celor 9

puncte termice – 10,977 km traseu;

Bugetul proiectului este de 70.030.293,09 lei.

În perioada 26.02.2021 – 16.03.2021 s-a desfasurat

procedura de receptie la terminarea lucrarilor.

Proiectele Municipiului Focșani



PROIECTE:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la

nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislația de mediu și

creșterii eficienței energetice – Etapa a III-a

Bugetul proiectului este de 63.263.991,62 lei.

Se reabiliteaza:

- reabilitarea a 3,635 km (7,270 km de conducte)

rețele termice primare;

- reabilitarea a 6 puncte termice (PT 19, PT 29, PT 45,

PT47, PT 48 și PT 57);

- reabilitarea a 7,170 km traseu rețele termice

secundare ;

Proiectul a fost pregătit pe parcursul anilor 2019 - 2020

şi a fost depus pentru finanţare la finalul anului 2020. În

prezent proiectul se află în perioada de evaluare.



PROIECTE:

Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de

iluminat public în Municipiul Focșani

• Se va realiza un nou sistem de iluminat public pe arterele:

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn noiembrie 2019. Până pe data de 26.04.2021 se află în etapa

de evaluare a ofertelor depuse la biroul achiziții pentru proiectare+execuție lucrări. Valoarea proiectului

este de 19.740.430,06 lei

B-dul Bucuresti Str. Brailei (de la Str. 1 Decembrie 1918

pana la cartier ANL Democratiei)

B-dul Unirii Str. Profesor Ghe. Loginescu

B-dul Independentei Str. Barsei

Str. Cuza Voda Str. Bicaz

Str. Bucegi Str. Odobesti

Str. Valcele (de la str

Longinescu pana la str

Anghel Saligny)

Str.Marasesti

Str. Anghel Saligny Calea Moldovei

Str. 1 Decembrie 1918 Calea Munteniei

Proiectele Municipiului Focșani



Proiectele Municipiului Focșani

Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizarePROIECTE:

Se va implementa un sistem inteligent, adaptiv de
trafic management care să contribuie la fluenţa ȋn
trafic, reducerea poluării, creşterea siguranţei,
promovarea priorităţii transportului public precum şi
asigurarea intermodalităţii:

• Înlocuirea/modernizarea echipamentelor din
intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate
incluse în proiect (30 intersectii).

• Implementarea de noi intersecții și treceri de
pietoni semaforizate pe cele 2 axe considerate:
Bd. Unirii – Bd. Independenței, Bd. Cuza Vodă.

• Implementarea sistemului de camere video de
monitorizare în toate intersecțiile și trecerile de
pietoni semaforizate incluse în sistem.



Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Implementarea panourilor cu mesaje variabile și
a camerelor video care recunosc numerele de
ȋnmatriculare, în locațiile corespunzătoare celor
6 intrări/ieșiri principale din municipiu.

• Instalarea Centrului de comandă și control
integrat - un sistem operaţional non-stop,
funcționând 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămâna.

• Realizarea rețelei de comunicații, prin fibră
optică; Implementarea sistemului de prioritizare
pentru vehiculele de transport public

Proiectul se află în etapa de evaluare a ofertelor

depuze la biroul de achiziții, a contractului

proiectare+execuție lucrări. Se preconizează

semnarea contractului până în data de

30.04.2021. Valoarea proiectului este de:

20.286.466,63 lei

Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare



PROIECTE: Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani

în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul

public, cu bicicleta și pietonale

B-dul Bucuresti Str. Brailei (de la Str. 1

Decembrie 1918 pana la

cartier ANL Democratiei)

B-dul Unirii Str. Profesor Ghe.

Loginescu

B-dul Independentei Str. Barsei

Str. Cuza Voda Str. Bicaz

Str. Bucegi Str. Odobesti

Str. Valcele (de la Str

Longinescu pana la str

Anghel Saligny)

Str.Marasesti

Str. Anghel Saligny Calea Moldovei

Str. 1 Decembrie 1918 Calea Munteniei

Proiectele Municipiului Focșani

Se vor resistematiza urmatoarele artere:



PROIECTE:

Se vor realiza:

• Benzi dedicate transportului public pe străzile:Bd. Unirii, Bd. 

Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi, Str. 1 Decembrie

1918, Str. Anghel Saligny

• Sensuri unice de circulație pe următoarele artere: Bd. Unirii, 

Bd. Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi

• Introducerea unor sensuri giratorii în intersecțiile: Bd. 

București – Calea Munteniei și Str. Revoluției – Calea

Munteniei.

• Realizarea unor trasee de piste de biciclete pe străzile pe 

care se intervine

Proiectele Municipiului Focșani 

Resistematizarea infrastructurii de transport 



PROIECTE:
Mai sunt prevăzute următoarele lucrări:

• staţii de transport public inteligente cu panouri

fotovoltaice pentru susţinerea sistemelor de

iluminat, încărcare USB, afişaj publicitar şi

informare călători

• piloni antiparcare şi piloni retractabili, care vor fi

instalați pe Bd. Unirii, pentru a oferi posibilitatea

restricționării temporare a traficului auto pe un

anumit tronson al arterei

• stații de încărcare pentru vehicule electrice

• canalizația necesară pentru infrastructura de

comunicații
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2019.

Contractul de elaborare a Proiectului Tehnic a fost semnat pe data de 27.11.2020, iar până pe data de

11.05.2021 se preconizează începerea lucrărilor.

Valoarea proiectului este de 73.641.746,42 lei.

Proiectele Municipiului Focșani 

Resistematizarea infrastructurii de transport 



Proiectele Municipiului Focșani

Modernizarea transportului public în Municipiul FocșaniPROIECTE:

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn noiembrie

2019.

Proiectul se află în etapa de evaluare a ofertelor

depuse pentru achizționarea de autobuze.

Bugetul proiectului este de 38.421.490,52 lei.

• Achizitia a 16 autobuze electrice, 5 stații de încărcare rapidă şi 16 staţii de ȋncărcare lentă; 

• Modernizarea stațiilor de transport public, prin dotarea cu panouri de informare a călătorilor, 

acces liber la Internet, camere de supraveghere video.

• Sistem de emitere şi validare bilete călătorie, atât ȋn

staţiile de transport cât şi ȋn vehicule 

• Sistem monitorizare și management vehicule



Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Vor fi achiziționate: 

• 20 autobuze electrice (10 m), 

• 5 stații de încărcare rapidă

• 20 stații de încărcare lentă

Valoarea proiectului : 54.351.884,00 lei

Ordinului de finanțare a fost semnat în data

04.11.2019. În cadrul primăriei Municipiului

Focșani a fost încarcată achiziția pentru informare

și publicitate.

În cadrul MDRAP a fost lansată achiziția pentru

autobuze. Au fost inregistrate 6 oferte aflate în

procedură de evaluare.

Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice (în parteneriat 

cu MDRAP). 



Proiectele Municipiului Focșani

Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea 

unui sistem de bike-sharing
PROIECTE:

• Se va extinde rețeaua de piste de biciclete pe

următoarele străzi: Bulevardul Gării, Strada Republicii,

Strada Maior Gheorghe Pastia, Șoseaua Brăilei, Strada

Mare a Unirii, Strada Aurora şi Strada Ana Ipătescu.

• Se va realiza un sistem de închiriere a bicicletelor cu 30

de stații de închiriere, 285 de biciclete mecanice

inteligente, 16 triciclete pentru seniori sau persoane cu

dizabilităţi.

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn decembrie 2019.

Proiectul se află în etapa de evaluare a ofertelor depuse pentru contractul proiectare + execuție

lucrări. Evaluarea se va finaliza până pe data de 30.04.2021. Proiectul se desfășoara conform

graficului de activități.

Valoarea proiectului este de 12.095.622,58 lei.



Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE: GAL Unirea Focsani – Proiecte cu impact social

Uniţi pentru comunitate – parteneriat eficient pentru 

dezvoltare locală integrată ȋn Municipiul Focşani 

Prin proiect se asigură finanțarea cheltuielilor de funcționare a

Grupului de Acţiune Locală Unirea Focșani în vederea

implementării Strategiei de Dezvoltare locală incluzând activități

de dezvoltare comunitară/facilitare, management de proiect,

management financiar, management de proiect, dezvoltare

comunitară, cursuri de formare beneficiari finanţare ȋn domeniul

achiziţiilor publice şi organizarea a două apeluri de selecţie de

proiecte.

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018.

În perioada 22.03.2021-06.05.2021 este lansat apelul pentru

depunerea fișelor de proiect pentru Programul Operațional Capital

Uman.

Bugetul proiectului este de 1.393.636,50 lei.



PROIECTE:

Reabilitarea, modernizarea și dotarea

Creșei nr 1

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către

Comitetul Comun de Selecție Restrâns

Cererea de finanțare a fost depusă în luna

martie 2021, urmând etapa de evaluare -

conformității administrative și eligibilității (CAE).

Bugetul proiectului este de 4.383.339,42 lei.

GAL Unirea Focsani – Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE:

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și

echiparea infrastructurii educaționale a

Gradiniței 1.

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către

Comitetul Comun de Selecție Restrâns.

Cererea de finanțare a fost depusă în luna martie

2021, urmând etapa de evaluare - conformității

administrative și eligibilității (CAE).

Bugetul proiectului este de 7.714.775,72 lei.

GAL Unirea Focsani – Reabilitarea unităților de învățământ



Reabilitarea, modernizarea clădirilor și

echiparea infrastructurii educaționale a

Gradiniței 13.

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către

Comitetul Comun de Selecție Restrâns.

Cererea de finanțare a fost depusă în luna martie

2021, urmând etapa de evaluare - conformității

administrative și eligibilității (CAE).

Bugetul proiectului este de 6.199.026,12 lei.

PROIECTE: GAL Unirea Focsani – Reabilitarea unităților de învățământ



PROIECTE:

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea

infrastructurii educaționale a Gradiniței 10

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către

Comitetul Comun de Selecție Restrâns.

Cererea de finanțare a fost depusă în luna martie

2021, urmând etapa de evaluare - conformității

administrative și eligibilității (CAE).

Bugetul proiectului

este de 2.503.245,46 lei.

GAL Unirea Focsani – Reabilitarea unităților de învățământ



Construirea unui centru multifuncțional pentru

activități educative, culturale, recreative și sociale

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către

Comitetul Comun de Selecție Restrâns.

Cererea de finanțare a fost depusă în luna aprilie 2021,

urmând etapa de evaluare - conformității administrative

și eligibilității (CAE).

Bugetul estimat este de 8.139.947,54 lei

PROIECTE: GAL Unirea Focsani – Proiecte cu impact social



PROIECTE:

Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din

strada Revolutiei nr 16 și 17 amenajarea unor spatii

de agrement

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către

Comitetul Comun de Selecție Restrâns.

Cererea de finanțare a fost depusă în luna aprilie 2021,

urmând etapa de evaluare - conformității administrative

și eligibilității (CAE).

Bugetul estimat este de 11.045.885,80 lei.

GAL Unirea Focsani – Proiecte cu impact social



Proiectele Municipiului Focșani

Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de planificare

strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor sisteme

informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă 
2021 - 2027 a Municipiului Focşani

• Implementarea unui sistem de management 
al performanţei 

• Implementarea unor sisteme informatice
pentru serviciilor online furnizate către
cetăţeni, digitalizarea arhivei

A fost finalizată etapa cursurilor de formare în

managementul strategic. A fost realizată o

Strategie de Dezvoltare preliminară. În data de

31.03.2021 s-a semnat contractul pentru

implementarea unui instrument de management

al performantei - BSC.

Valoarea proiectului: 4.229.441,77 lei



Proiectele Municipiului Focșani

Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
PROIECTE:

Contractul de Finanțare a fost semnat în luna

aprilie a anului 2020, iar perioada de

implementare a proiectului este de 24 luni.

În acest moment se elaborează Planul de

Mobilitate Urbană Durabilă.

Valoarea proiectului: 678.776 lei

Obiectivul general al proiectului il reprezinta

elaborarea Planului de Mobilitate Urbana

Durabila al Municipiului Focsani pentru perioada

2021-2027 ca element definitoriu pentru

fundamentarea deciziilor si planificare strategica

în domeniul mobilitatii urbane.



Proiectele Municipiului Focșani – Oportunități

Vă mulțumim 

pentru atenție !

Transport Mediu

Energie Social



Proiectele noastre – Proiectele Comunităţii
– Finanțare din buget local, buget de stat, 

P.N.D.L., alte surse legal constituite 



DOMENII:

ENERGIE

TRANSPORT 

MEDIU

SOCIAL

Proiectele Municipiului Focșani

În prezenta perioadă de programare, 

Municipiul Focșani pregăteste 

implementarea a 

102 de proiecte cu finanțare din 

bugetul local, bugetul de stat, 

P.N.D.L., alte surse legal constituite, 

cu o valoare totală de 

242.617.480 lei

(51.077.364,20 Euro)



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Extindere cu 12 sali 

de clasa Scoala 3 in 

valoare de

7.310.905,44 lei. 

In faza de  executie 

lucrari.

Parte din finantare  

asigurata prin PNDL, in 

valoare de 700.000 lei.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Instalatie utilizare gaze naturale Extindere cu 12 sali de clasa Scoala
3. Lucrari necesare in vederea bransarii centralelor termice ale
extinderii Scolii 3 la reteaua de gaze naturale.

• Retele exterioare apa canal hidranti Extindere cu 12 sali de clasa
Scoala 3. Lucrari necesare in vederea bransarii extinderii Scolii 3 la
retelele de apa, canalizare. Reteaua de hidranti exterioara necesara
pentru obtinerea avizului I.S.U. pentru functionare.



Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitare si 

modernizare bloc situat 

in str. Magura nr. 123, in 

valoare de 2.926.936 lei. 

Lucrari in executie.

Finantare in valoare de

2.014.040 lei asigurata  

de catre M.D.R.A.P.,

incepand cu anul 2019.

Cofinantare asigurata de 

la bugetul local. 

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Sistematizare verticala și 

retele exterioare str.

Magura nr. 123, in valoare 

de 724.400 lei. 

Lucrari finalizate, 

nereceptionate!

Finantare a fost asigurata 

integral din bugetul local 

al U.A.T. Focsani.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Locuri de joaca pentru copiii ce

frecventeaza creșele, in valoare de

720.759,10 lei.

• Proiect tehnic receptionat.

• Autorizatia de construire emisa!

• Ordinul de incepere a lucrarilor

poate fi emis dupa aprobarea

finantarii de catre Consiliul Local

Focsani, din excedentul anului

2020.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigatii, supraveghere video,

suprafata de joc stadion Mandresti, in valoare de 6.232.822,49 lei.

Este semnat contractul pentru Proiect Tehnic si Executie lucrari.

Obiectivul este inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat

de MLPDA prin Compania Nationala de Investitii.

Se poate emite ordin de incepere a lucrarilor dupa obtinerea finantarii de la

Compania Nationala de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare locuri de joaca existente in patrimoniul UAT Mun.

Focsani, in valoare de 4.169.848,07 lei. Procedura de achizitie

a Proiectului Tehnic si Executiei lucrarilor este finalizata.

Contractul de lucrari se poate semna dupa aprobarea finantarii

de catre Consiliul Local Focsani, din creditul bancar aprobat.

1. Str.Teiului, bl. 11E,

2. Str. Ghinea Dorinel intersectie cu str. 

Magheru,

3. B-dul Unirii intersectie cu Str. Anghel 

Saligny,

4. Str. Eroilor,

5. Str. Duiliu Zanfirescu,

6. Str. Mare a Unirii intersectie cu str. M. 

Eminescu,

7. B-dul Independentei, in spatele 

Bisericii Sf. Gheorghe

8. Str. Barsei nr.8,

9. Str. Ulmului nr.5 - ANL Sud,

10. Str. Ulmului nr.11 - ANL Sud,

11. Str. Revolutiei (bloc MOONEN),

12. Str. 1 Iunie (în spate Mausoleului Eroilor -

Sud),

13. Str.1 Decembrie intersectie cu str. 

Bucegi,

14. Str.1 Decembrie intersectie cu str. 

Constitutiei.

Se vor amenaja 14 locuri de joacă având urmatoarele locatii: 



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare locuri de joaca existente in patrimoniul UAT Mun.

Focsani.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov. Valoare

5.756.223,41 lei. Lucrari in executie la Piateta Milcov vor continua dupa aprobarea

bugetului de catre Consiliul Local Focsani.

Piateta Teatru Piateta Milcov



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Lucrari de reconditionare si 

modernizare terenuri sport 

ce apartin Liceului Sportiv si 

demolare gradene, in 

valoare de 11.052.337 lei.
Sunt propuse:-1 teren tenis acoperit si 

2 terenuri in aer liber; 1 teren baschet; 

1 teren minifotbal/handbal cu pista 

atletism si groapa de nisip, spatiu 

administrativ si iluminat nocturn. 

• Lucrari in executie.

• Lucrarile vor continua dupa aprobarea

bugetului de catre Consiliul Local

Focsani.



Sistem de irigatii spatii verzi 

in Cartierul Sud din 

Municipiul Focsani, in 

valoare de 4.045.279,00 lei. 

Proiect tehnic finalizat.

Pregatire documentatie 

atribuire Executie lucrari.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Consolidare, restaurare și punere în valoare „CASA LONGINESCU”

în valoare estimată de 5.592.394,14 lei.

•Documentație DALI recepționată.

•Obiectivul este inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de

MLPDA prin Compania Nationala de Investitii.

PropusExistent



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Locuinte colective pentru

tineri in regim de inchiriere

(ANL) situate in strada Calea

Munteniei nr. 57. Valoare de

42.372.178,48 lei. Sunt

propuse un numar de 140 de

locuinte. Dupa aprobarea

ANL se poate desfasura

achizitia Proiectului tehnic si

a Executiei Lucrarilor.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Construire Gradinita cu

program prelungit cu 6 grupe

str. Fraternitatii nr. 11.

Procedura de achizitie in

desfasurare pentru

actualizare Proiect Tehnic.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Reabilitare si extindere Parc Nicolae Balcescu, in valoare de

13.942.534,21 lei. Lucrari in executie. Lucrarile vor continua dupa 

aprobarea bugetului de catre Consiliul Local Focsani.

• Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului

Focsani, in valoare de 17.062.070,42 lei. Documentatie finalizate. Se

asteapta deschiderea liniilor de finantare cu fonduri europene

nerambursabile.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Energie

• Se vor realiza rețele noi de alimentare cu

gaze naturale însumând o lungime totală

de 11200 m.

• Proiect înaintat Ministerului Economiei,

Energiei și Mediului de Afaceri în

vederea extinderii ariei de concesiune

pentru operatorul de distributie gaze

naturale.

• Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești,

din municipiul Focșani, in valoare estimate de 7.345.230 lei.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Energie

• Cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a

gazelor naturale prin extindere conductă de distribuție pentru

alimentarea locului de consum din Str. Aleea Căminului – Valoare

120.687 lei – Contract de cofinanțare semnat cu operatorul de

distribuție care va executa lucrările

• Cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul

de distribuție a gazelor naturale prin extindere

conductă de distribuție pentu străzile Odobesti –

Valoare 89.591 lei – Lucrari in executie



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Energie

• Amplasare, Montare si Punere in Functiune a 5 Stații de

reîncărcare mașini electrice – Valoare estimată 1.087.373,09 lei

• Procedura de achiziție în desfășurare

pentru achiziția Proiect Tehnic și

Execuție lucrări.

• Proiectul beneficiază de finanțare

nerambursabilă prin Administrația

Fondului pentru Mediu în valoare de

877.297,34 lei



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Energie

• Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din

Municipiul Focsani – Valoare estimată 1.144.322,94 lei

• Proiectul vizează instalarea de corpuri de iluminat

eficiente energetic și un sistem integrat de

telemanagement pentru acestea. Aceasta etapa

vizeaza strazile : Bd. Brăilei, Str. Maior Ghe. Pastia,

Str. Republicii, Bd. Gării, Str. Mare a Unirii, Str. Ana

Ipătescu.

• Proiect finantat de Ministerul Mediului prin

Adminstratia Fondului pentru Mediu, aflat in

procedura de achizitie a proiectului tehnic si executie

a lucrarilor.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura

sistematizare zona Cpt.

Stoenescu, in valoare de

2.282.846,61 lei.

• Lucrarile sunt in curs de

executie.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Reabilitare si modernizare drumuri locale in intravilanul Municipiului

Focsani: Str. Aleea Florilor; Str. Miron Costin; Str. Rodnei; Str. Gheorghe

Tatulescu; Str. Diviziei; Str. I.L.Caragiale; Str. Nicolae Titulescu; Str. 1 Mai; Str.

Gloriei; Str. Ion Creanga; Str. Mos Ion Roata; Str. Carabus; Str. 13 Decembrie;

Str. Marasti; Str. Albinei; Str. Duiliu Zamfirescu; Str. Emil Racovita; Str.

Transilvaniei; Str. Putnei; Str. Alecu Russo; Str. Cpt. Traian Ionescu; Str. Cartier

CFR; Str. Muncitori; Str. Timotei Cipariu; Str. Arh.Ion Mincu; Str. Aleea Scolii; Str.

Jilistei; Str. Podgoriei, in valoare de 16.452.508,00 lei. Lucrari in curs de

executie.

• Obiectiv de investitie finantat partial prin Programul National de Dezvoltare Locala

– valoare finantata 9.446.483,18 lei



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi
Reabilitare si modernizare drumuri locale in 

intravilanul Municipiului  Focsani



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Reabilitare si modernizare str. Revolutiei, strada Aleea Sudului,
strada Cpt. Cretu Florin, strada Aleea Parc, in valoare de 8.492.190
lei.

Lucrari in executie. Lucrarile vor continua dupa aprobarea bugetului
de catre Consiliul Local Focsani.

• Obiectiv de investitie finantat partial prin Programul National de
Dezvoltare Locala - valoare finantata 2.628.663,42 lei.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura str. Nicolae Saveanu, str. Cincinat Pavelescu si str.

Focșa, in valoare de 989.536,96 lei. Lucrari in curs de executie.

• Refacere infrastructura strazi str. Panduri cartier Bahne, in valoare de
2.527.190 lei. Lucrari in executie.

• Refacere infrastructura str. Ion Basgan, in valoare de 2.695.426,91 lei.
Lucrari in executie.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Gh. Doja, fdt. Ghe. Doja,

Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne, cu valoare de 5.047.600 lei. Lucrari in

executie. Obiectivul a fost inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat

de MLPDA prin Compania Nationala de Investitii.

• Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente, cu valoare de

3.475.757 lei. A fost încheiat contract pentru Proiect tehnic si Executie lucrari. Obiectivul

a fost inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin

Compania Nationala de Investitii.

• Refacere trotuare, alei, parcaje si covor asfaltic strada Mare a Unirii, cu valoare de

6.167.199 lei. Incheiat contract pentru Proiect tehnic si Executie lucrari. Obiectivul a fost

inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania

Nationala de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Prof. C. Stere, str.

Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Muresului, str. Cernei, str.

Dogariei, str. Crisana, str. Greva de la Grivita, cu valoare estimata de 12.095.955 lei.

Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in lista de sinteza a

programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala de Investitii.

• Pasaj strada Marasesti peste Magistrala CF 500 Buzau – Marasesti cu valoare

estimata de 6.906.160 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in

lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala

de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala si spații verzi str. Razboieni

(trotuare si parcari), str. Av. Muntenescu, str. Muncii, str. Gh. Asachi, Fdt. Ghe.

Asachi, str. Prof. Caian, Aleea Crinului, Milcov (tronson intersecție-poarta acces

Remat), Fdt. Dionnysos, cu valoare estimata de 8.205.310 lei. Documentatie DALI

receptionata. Obiectivul a fost inclus in lista de sinteza a programului de finantare

derulat de MLPDA prin Compania Nationala de Investitii.

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Fagaras, str. Gh. Potop,

str. Ghioceilor, str. Arges, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piata Victoriei, cu

valoare estimata de 8.398.880 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost

inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania

Nationala de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Razoare, str. Zboina, str.

Pacii, str. Virtutii, str. Gradinari, str. Dorobanti, str. Targului, str. Varvarici Doru, cu

valoare estimata de 9.694.450 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost

inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania

Nationala de Investitii.

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Timis, str. N. Balcescu,

str. Predeal (tronson cuprins intre strada Ion Creanga si Grigore Ionescu) și

reparații si așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Garii, cu valoare

estimata de 3.363.702 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in

lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala

de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructură strazi, sistematizare verticala, parcari, spatii verzi si

accese pentru str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Marasti și str. D.

Zamfirescu), str. Miorita, str. Stefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vamii, cu valoare

estimata de 4.627.670 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in

lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala

de Investitii.

• Refacere infrastructura strazi sistematizare verticala si spatii verzi Cartier

Mandresti - str. Islaz, str. Eternitații, str. Balți (de la intersectia cu str. Izvor), fdt.

Faget, str. Mieilor, str. Carpiniș, str. Nuferilor, Fundaturi, str. Salcioarei, cu valoare

estimata de 10.883.648 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in

lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala

de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Viilor și refacere covoare

asfaltice carosabil, trotuare și amenajare parcari str. Frunzei, str. Nordului, str.

Prosperitatii, str. Oborul de Vite reparatii și așternere covor asfaltic carosabil str.

Rovine, cu valoare estimata de 11.521.742 lei. Documentatie DALI receptionata.

Obiectivul a fost inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA

prin Compania Nationala de Investitii.

• Refacere infrastructura str. Alecu Sihleanu si fundatura, str. Maior G. Sonțu si

fundatura, str. Aviatorilor, Aleea Cuza Voda și fundatura, cu valoare estimata de

7.347.928 lei. Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in lista de

sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala de

Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, alei, iluminat, irigatii, supraveghere video, canalizatii

retele curenti slabi – str. Carpati, str. Constitutiei, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam

(tronson cuprins intre Bld. Unirii si str. Bucegi), cu o valoare estimata de 10.578.220 lei.

Documentatie DALI receptionata. Obiectivul a fost inclus in lista de sinteza a

programului de finantare derulat de MLPDA prin Compania Nationala de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, alei si parcaje strazile: Fulger, Scarlat

Tarnavitu si Culturii, in valoare de 100.000 lei, valoare estimata

pentru serviciile de proiectare DALI.

• Refacere infrastructura stradala și parcari adiacente strazilor Maior

Gh. Pastia, M. Kogalniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda-PT8 – Valoare

estimată investitie – 2.817.176 lei.
• Documentatie tehnica la faza DALI receptionată

• Se vor supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Focsani

indicatorii tehnico-economici in vederea aprobarii si continuarii procesului

de implementare



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Documentatie inclusiv avize pentru bransamente electrice aferente

statiilor de incarcare autobuze electrice, in valoare estimata de

43.000 lei.

• Studiu de fezabilitate pentru drum de acces teren CF91771 (MApN)

la ansamblu locuinte, in valoare estimata de 49.000 lei.



Proiectele Municipiului Focșani

PLAN URBANISTIC GENERAL

În data de 24.04.2019 s-a semnat Contractul de prestări de elaborare studiu de fundamentare pentru completare
Plan Urbanistic General, care va cuprinde:

• trei studii analitice și unul prospectiv

• revizuirea și actualizarea reambulării topografice, elaborată în perioada 2009-2010

• raportul de mediu

• actualizarea și revizuirea P.U.G. Municipiul Focșani prin preluarea măsurilor recomandate prin Studiul de
fundamentare, în vederea obținerii avizelor pentru finalizarea și aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului
Focșani.

De asemenea, prin ”Planul Urbanistic General„ se propune atragerea în intravilan a zonelor unde au fost
construite anexe a exploatațiilor agricole în extravilan, și anume zonele Vlad Țepeș, Militari, Mândrești și zona de nord a
municipiului.

În plus, prin acest P.U.G., vor fi atrase în intravilan suprafețe de pășune pentru realizarea de spații verzi și zone
de agrement. Totodată, se va reglementa în mod avantajos procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al
terenului în acord cu cerințele actuale de dezvoltare modernă a Municipiului Focșani. Nu în ultimul rând, se va face o
precizare clară a condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate pe teritoriul
municipiului.

Valoarea contractului pentru realizare P.U.G. este in suma de 177.153,68 lei.



Proiectele Municipiului Focșani

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ si reglementari functiuni si accese pentru strapungere str.Cuza-Voda - centura ocolitoare

Valoare de 75.565 lei pentru proiectare. A obtinut aviz CTUAT. Aprobat in sedinta de Consiliu Local .



Proiectele Municipiului Focșani

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ si reglementari functiuni si accese pentru strapungere str. Militari -

str. Anghel Saligny

Valoare de 79.730 lei pentru proiectare. Aprobat in sedinta de Consiliu Local .



Proiectele Municipiului Focșani

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ reglementare drum acces preluat de la MApN. Aprobat in 

sedinta de Consiliu Local.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Unităţi de Invăţământ

• Sala de sport multifunctionala la Liceul auto Traian Vuia, in valoare
de 8.136.341,16 lei.

• Lucrarile sunt in curs de executie.

• Lucrarile vor continua dupa aprobarea bugetului de care Consiliul Local Focsani.

• Construire corp cladire Scoala Duiliu Zamfirescu, in valoare de
2.325.576,93 lei.

• Lucrarile sunt sistate din lipsa de finantare.

• Obiectivul a fost inclus in lista de sinteza a programului de finantare derulat de MLPDA 

prin Compania Nationala de Investitii.



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Instalatii automate de udat spatii verzi in Municipiul Focsani, in
valoare de 1.811.475,59 lei.

• Lucrarile de executie vor fi efectuate concomitent cu lucrarile din proiectul “Resistematizarea

infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”

• Se vor realiza sisteme de irigatii automate, inclusiv contorizarea debitului de 
alimentare cu apa, pe benzile de spatii verzi, dintre carosabil si trotuar, atat pe 
bulevardele din municipiul Focsani, cat si in Gradina Publica si Parcul 
Olandez.

• Suprafata udata = 35.700 mp



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Cismele publice, in valoare de 55.835,57 lei

• Lucrarile de executie vor fi efectuate concomitent cu lucrarile din proiectul “Resistematizarea

infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”

• Contorizari alimentari cu apa (irigatii automatizate spatii verzi din
intersectii bulevarde), in valoare de 572.143,35 lei.

• Lucrarile de executie vor fi efectuate concomitent cu lucrarile din proiectul “Resistematizarea

infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”



Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Amenajare cimitir sudic Valcele – Etapa II, in valoare de 5.533.525
lei.

• In executie
• Clădire Corp Administrativ (Parter ): Arie construita = 228 mp;

• Reabilitare partiala  imprejmuirea perimetrala a cimitirului, L=213,49 m.

• Alei pietonale Cimitirului vechi S=1124,32 mp, extindereS=5655,69 mp 

• Pavaj carosabil in parcarea sediului administrativ S=438,0 mp.

• Extinderea capacitatii de inhumare a cimitirului 

• Spatii verzi inierbate S=2462,86 mp

• Reabilitarea retelei de aductiune apa

• Racordarea cladirii administrative la energie electrica, montarea unor stalpi de 
iluminat noi si montarea corpurilor de iluminat pe stalpii de iluminat existenti



Proiectele Municipiului Focșani – Oportunități

Vă mulțumim 

pentru atenție !

Transport Mediu

Energie Social


