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UN AN SUB SEMNUL PANDEMIEI

Anul 2020 a reprezentat un an cu
provocări deosebite pentru Primăria
Municipiului Focșani. În luna martie, ca
urmare a pandemiei COVID-19, a fost
declarată la nivel național Starea de
Urgență, fapt care a dus la schimbări
radicale în societate.
Chiar și așa, la Primăria Municipiului
Focșani am continuat să implementăm
proiectele pe care le aveam în derulare,
însă am și continuat realizarea de noi
proiecte de investiții, dar nu numai. Pe
parcursul anului am reușit să finalizăm
lucrările de refacere a aleilor în Grădina
Publică și am inaugurat Piațeta Balada, o
zonă distrusă de timp, care avea nevoie
urgentă de reabilitare. Tot în 2020 am
finalizat lucrările la Dispensarul Medical
Sud, dar și pe cele de la Sala de Ședințe a
Consiliului Local Focșani.
De asemenea, am reușit să finalizăm
proiectele europene privind reabilitarea
energetică a Școlii ”Ion Basgan”, a Școlii
RAPORTUL PRIMARULUI CRISTI VALENTIN MIS

”Duiliu Zamfirescu”, a internatului și a
cantinei de la Liceul ”Anghel Saligny”
Focșani.
Pe parcursul anului am avut în
implementare proiecte europene în
valoare de 357 milioane lei, majoritatea
fiind proiecte ample de infrastructură,
care urmează să se finalizeze în anii ce vor
veni. Tot în 2020 se aflau în evaluare alte
proiecte europene în valoare totală de
165,8 milioane lei.
În 2020 am reabilitat și un număr de 31 de
străzi prin PNDL și am reparat un număr
de 30 de străzi prin CUP Salubritate.

PRIMAR
CRISTI-VALENTIN MISĂILĂ

Ă IL Ă

- 2020
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Proiecte europene

finalizate în 2020
În 2020 în Municipiul Focșani au fost
finalizate două proiecte europene care
vizează reabilitarea și modernizarea
școlilor ”Ion Basgan” și ”Duiliu Zamfirescu”.
Este vorba despre două proiecte a căror
valoare a fost de 11.628.381 lei. În zonele
unde sunt amplasate cele două școli au fost
gândite și proiecte de resistematizare și
reabilitare a străzilor. În cazul Școlii ”Duiliu
Zamfirescu” a fost reabilitată și Str.
Tinereții, dar și restul străzilor din zonă Diviziei, Timotei Cipariu, Gh. Magheru, Arh.
Ion Mincu, Cpt. Stoenescu.

Creşterea eficienţei energetice

Școala ”Ion Basgan”
Creşterea eficienţei energetice

Școala Gimnazială
”Duiliu Zamfirescu”
În 2018 a fost semnat contractul de finanţare.
Bugetul proiectului a fost de 5.295.083 lei.
Rezultatele proiectului sunt:

îmbunătățirea condițiilor de confort pentru elevii
și profesorii școlii;
reducerea costurilor consumului de energie
termică;
reducerea costurilor cu climatizarea;
reducerea nivelului gazelor cu efect de seră cu
un procent de minim 32%.
PROIECTE EUROPENE FINALIZATE- 2020

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn
octombrie 2018, proiectul fiind finalizat în
2020. Bugetul proiectului a fost de
6.333.298 lei. Rezultatele proiectului sunt:

reducerea cheltuielilor cu încălzirea;
reducerea costurilor cu climatizarea;
îmbunătățirea condițiilor de confort
interior pentru elevii și profesorii Școlii
Gimnaziale ”Ion Basgan”;
reducerea nivelului anual specific al
gazelor cu efect de seră (echivalent
tone/an CO2) cu un procent de minim
46 %, în urma investițiilor realizate;
creșterea numărului clădirilor publice
cu o clasificare mai bună a consumului
de energie în Municipiul Focșani.
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Proiecte europene de 357
milioane lei, în implementare
Municipiul

Focșani

a

demarat,

în

2020,

cel

mai

ambițios

program

de

resistematizare urbană din ultimii 30 ani. Acest proiect este finanțat din fonduri
europene și, odată finalizat, va însemna implementarea unui sistem de management
al traficului și monitorizare, resistematizarea infrastructurii de transport,
modernizarea transportului public, dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației
bicicletelor și implementarea unui sistem de bike-sharing, dar și reabilitarea,
modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani.
Nu în ultimul rând, tot în 2020, a demarat și implementarea proiectului european
privind ”Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”,
proiect care va duce la resistematizarea cartierului Bahne.

Resistematizarea infrastructurii
de transport în Municipiul Focșani
Proiectul ”Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea
creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”
are în vedere îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței şi a timpilor săi
de parcurs, a accesibilității. Astfel, transportul public dar şi modurile nemotorizate de transport
vor deveni mai atractive, fiind preferate de tot mai mulţi cetăţeni, creându-se în acest mod
condițiile pentru descongestionarea traficului rutier şi reducerea poluării.

Avem ȋn vedere măsuri specifice şi anume realizarea de benzi de circulație dedicate transportului
public, reabilitarea/resistematizarea suprafeței carosabile, crearea de piste de biciclete,
reabilitarea/crearea de trotuare. Zona de intervenție a proiectului este alcătuită din următoarele
străzi:
B-dul Unirii;
B-dul Independenței;
Str. Bucegi;
Str. Cuza Vodă;
B-dul
Brăilei
(tronson
cuprins între intersecția cu
Str. 1 Decembrie 1918 și
blocurile ANL);

Str. Vâlcele (între intersecția
cu Str. Profesor Gheorghe
Longinescu și Str. Anghel
Saligny);
Str. Anghel Saligny;
Str. Mărășești (între
intersecția cu Str. Odobești
și Str. Cuza Vodă);

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020

Str. 1 Decembrie 1918;
B-dul București;
Str. Prof. Gh. Longinescu;
Str. Bârsei;
Str. Bicaz;
Str. Odobești;
Calea Munteniei;
Calea Moldovei.
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Resistematizarea infrastructurii
de transport în Municipiul Focșani
În cadrul proiectului ”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 două noi sensuri
giratorii, unul fiind la intersecţia dintre Calea Munteniei şi Bulevardul Bucureşti –
la intrarea ȋn Focşani dinspre Goleşti, iar cel de-al doilea la intersecția dintre Calea
Munteniei și strada Revoluției.

Stații de transport public inteligente
Stațiile de transport public vor fi stații de
transport public inteligente cu panouri
fotovoltaice pentru susținerea sistemelor de
iluminat, încărcare USB, afișaj publicitar și
informare călători.
Cererea de finanţare a fost depusă ȋn
octombrie 2018, iar în momentul de față
proiectul se află în proces de implementare.
Toate activitățile se desfășoară conform
graficului de activități. Bugetul propus al
proiectului este de 73.641.746,42 lei.
În zonele vizate de acest proiect se vor realiza şi lucrări de amenajare a spaţiilor verzi. Totodată,
având în vedere că pe străzile ce fac obiectul prezentului proiect circulă autovehiculele de
transport public, a fost prevăzută realizarea de stații de transport public inteligente, după cum
urmează:

Bulevardul Unirii - 5 stații de
autobuz;
Bulevardul Independenței 3 stații de autobuz;
Strada Bucegi – 2 stații de
autobuz;
Strada Cuza Vodă – 9 stații
de autobuz;
Strada Cuza Vodă – 2 stații
de autobuz;

Str. Mărășești - 4 stații de
autobuz;
B-dul Brăilei - 4 stații de
autobuz;
Str. Anghel Saligny – 2 stații
de autobuz;
Str. 1 Decembrie 1918 - 2
stații de autobuz;
B-dul București - 9 stații de
autobuz;

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020

Str. Odobești - 2 stații de
autobuz;
Str. Bicaz – 2 stații de
autobuz;
Str. prof. Gh. Longinescu - 6
stații de autobuz;
Calea Munteniei - 1 stație de
autobuz;
Calea Moldovei - 6 stații de
autobuz.
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Dezvoltarea rețelei de piste
dedicate circulației bicicletelor,
implementarea unui sistem de bike-sharing
Proiectul ȋşi propune promovarea mobilității
urbane durabile prin creșterea atractivității și
accesibilității deplasărilor cu bicicleta, ca
rezultat al creării de piste pentru biciclete și
implementării

unui

sistem

alternativ

de

mobilitate urbană, care să utilizeze stații
automate de închiriere a bicicletelor.
Proiectul a fost pregătit pe parcursul anului 2018 şi a fost depus pentru finanţare la ȋnceputul
anului 2019. Contractul de finanțare a fost semnat la finalul anului 2019 și are o perioadă de
implementare de 20 luni. Proiectul de desfășoară conform graficului de activități. Valoarea
estimată a proiectului este de 12.095.622,58 lei. Activitățile principale care se vor desfășura în
cadrul proiectului sunt:
realizarea de piste de biciclete pe 7 străzi din Municipiul Focșani, complementar cu proiectul
deja depus şi anume „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani
în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și
pietonale”.
Cele 7 străzi sunt:
Bulevardul Gării, Strada Republicii, Strada Maior Gheorghe Pastia, Bulevardul Brăilei, Strada
Mare a Unirii, Strada Aurora, Strada Ana Ipătescu.
operaționalizarea unei flote de 285 de biciclete mecanice inteligente, cu computer de bord și
modul inteligent de acces, prevăzute cu sisteme de siguranță și monitorizare permanentă GPS,
inclusiv 8 triciclete pentru seniori sau persoane cu dizabilităţi.
amplasarea, în diferite puncte de interes ale orașului, a 30 de stații de închiriere a bicicletelor,
care să asigure o operare facilă, cu ajutorul tuturor modalităților electronice (aplicații mobile,
portal, sms etc.), precum și pe bază de smartcarduri.
asigurarea de stații de depanare pentru reparații de urgență.
implementarea unui sistem de management integrat, mentenanță, sistem de logistică, service
și distribuție unitară a bicicletelor în stații, inclusiv a unui sistem de comunicații pentru
operarea echipamentelor din teren.

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020
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Reabilitarea, modernizarea și
extinderea sistemului de iluminat
Documentaţia tehnico-economică a fost finalizată ȋn aprilie 2018, ulterior fiind
depusă cererea de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. În
februarie 2019 proiectul a fost admis pentru finanțare, iar în acest moment se află
în plină perioadă de implementare, urmând cu strictețe activitățile și perioada de
desfășurare a acestuia. Bugetul prevăzut este de 19.740.430,06 lei, contribuţia
proprie a Municipiului Focşani fiind de 2%.
Proiectul propune implementarea unui sistem
eficient și ecologic de iluminat public în
Municipiul Focșani, care va reduce semnificativ
consumul de energie, în scopul siguranței
traficului, confortului vizual, din punct de
vedere urbanistic, al economiei de energie și
diminuării poluării luminoase, urmărind
obținerea următoarelor beneficii:

iluminat public la standarde europene;
îmbunătățirea
parametrilor
de
securitate,siguranță și confort al cetăţenilor
pe timp de noapte;
reducerea consumului de energie electrică
prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED
scăderea cheltuielilor generate de sistemul
de iluminat public - prin implementarea
unui sistem inteligent de comandă şi control
de la distanţă;
protecţia mediului prin diminuarea poluării
luminoase;
achiziționarea de aparate de iluminat cu o
garanţie de minim 5 ani şi o durată de
funcţionare de minim 100.000 ore;
diminuarea iluminării în intervalele orare cu
nivel scăzut al traficului nocturn cu ajutorul
unui sistem informatic specializat, de
control de la distanţă a fiecărui aparat de
iluminat.

Proiectul are ȋn vedere, ȋn această etapă,
reabilitarea, modernizarea și extinderea
sistemului de iluminat public în următoarele
zone:
B-dul Unirii;
B-dul Independenței;
B-dul București;
Str. Cuza Vodă;
Str. Bucegi;
B-dul Brăilei (intersecția 1 Decembrie 1918
și cartiere ANL Democrației);
Str. 1 Decembrie 1918;
Str. Anghel Saligny;
Str. Vâlcele (intersecția Str. Prof.
Gh. Longinescu - Str. Anghel Saligny);
Str. Prof. Gh. Longinescu;
Str. Bârsei;
Str. Bicaz;
Str. Odobești;
Str. Mărășești;
Calea Moldovei;
Calea Munteniei.

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020
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Implementarea unui sistem
de management al traficului
și monitorizare în Municipiul Focșani
Proiectul ȋşi propune promovarea mobilității
urbane durabile prin creșterea atractivității și
accesibilității deplasărilor cu bicicleta, ca
rezultat al creării de piste pentru biciclete și
implementării

unui

sistem

alternativ

de

mobilitate urbană care să utilizeze stații
automate de închiriere a bicicletelor.
Prezentul proiect este parte integrantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului
Focșani și se încadrează în secțiunea proiectelor destinate managementului traficului.
Se urmărește, în principal, îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței şi a
timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu
autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.
De asemenea, se urmărește ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă
din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public/a
modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului
autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2. Intervențiile prevăzute în proiect includ:
reabilitarea unor străzi pe care circulă

sistem de supraveghere video în stații și

transportul public, incluzând, acolo unde

vehicule de transport public;

este cazul, reconfigurarea unor intersecții

instalarea de bolarzi antiparcare;

și

dotarea cu stații de încărcare electrice;

artere

rutiere

și

resistematizarea

circulației, în vederea asigurării delimitării

dotarea și montarea de bolarzi retractabili;

fizice a benzilor de transport public, creării

pregătirea infrastructurii de comunicații

de

pentru sistemele inteligente de transport;

piste

pentru

bicicliști

și

reabilitării/reamenajării trotuarelor;

instalarea echipamentelor mobile, pentru

achiziția de autobuze electrice;

asigurarea funcției de acordare a priorității

instalarea de stații de autobuz inteligente;

pentru vehiculele de transport public în

sistem de ticketing;

locațiile semaforizate;

sistem de management al parcului de

amenajarea spațiilor verzi;

vehicule.

sistem de informare a călătorilor.

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020
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Planificarea și managementul
mobilității urbane durabile
Vom elabora la nivelul Municipiului Focșani un Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă pentru perioada 2021-2027, ca element definitoriu pentru fundamentarea
deciziilor și planificare strategică în domeniul mobilității urbane.
Contractul de finanțare a fost semnat în luna aprilie a anului 2020, iar perioada de
implementare a proiectului este de 24 luni. Toate activitățile se desfășoară conform
graficului proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 678.776,00 lei.

Modernizarea transportului public
în Municipiul Focșani
Municipiul Focșani va avea, în anii următori, 36 autobuze electrice, 10 stații rapide de încărcare
electrice și 16 stații de încărcare lentă. Se urmărește reducerea poluării şi realizarea de investiții
cu caracter integrat în infrastructura de transport public urban, în vederea creşterii calităţii vieții
cetățenilor din Municipiul Focșani. Proiectul Modernizarea transportului public în Municipiul
Focșani se află în plin proces de implementare. Bugetul proiectului este de 38.421.490,52 lei.

achiziția a 9 vehicule electrice de transport public de 10 m;
achiziția a 7 vehicule electrice de transport public de 6 m;
realizarea a 5 stații de încărcare electrică rapidă şi 16 staţii
de ȋncărcare electrică lentă;
modernizarea a 59 de stații de transport public, prin
dotarea cu panouri de informare a călătorilor, camere de
supraveghere video, echipamente pentru asigurarea
accesului liber la internet și echipamente conexe;
implementarea unui sistem de emitere şi validare bilete de
călătorie, atât ȋn staţiile de transport cât şi ȋn vehicule;
implementarea sistemului de monitorizare și management
al flotei de vehicule şi a unui sistem de acordare a
priorității pentru vehiculele de transport public.

Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice
Valoarea estimată a proiectului este de 54,35 milioane lei. În cadrul proiectului, realizat în
parteneriat cu MDRAP, vor fi achiziționate:
20 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m;
5 stații de încărcare rapidă;
20 stații de încărcare lentă.
PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020
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Reabilitarea
Cartierului Bahne
Obiectivul general al proiectului vizează
creșterea calității vieții locuitorilor din
Cartierul Bahne prin reabilitarea și
modernizarea spațiilor publice urbane.
Vor fi modernizate zonele pietonale și va
fi îmbunătățit microclimatul din zonă,
prin amenajarea de spații verzi coerente
din punct de vedere peisagistic, precum și
alte amenajări necesare recreerii și
agrementului, răspunzând cerințelor
locuitorilor din zonă, copii, adulți și
persoane cu dizabilități. Proiectul are o
valoare de 3,5 milioane euro (fără TVA).
Amenajarea parcurilor;
Amenajare spații verzi - suprafață 55.870 mp;
Realizare sisteme de irigații automatizate;
Realizarea a cinci locuri de joacă;

Refacere trotuare - suprafață 27.553 mp;
Refacerea iluminatului public;
Realizare sistem camere de supraveghere;
Dotare cu mobilier urban.

Pentru acest proiect a fost semnat contractul de proiectare și execuție în data de 19 martie 2021.
Este un contract cu o valoare de 16.873.059,32 lei+TVA și o durată de implementare de 15 luni.
Perioada de garanție este de 5 ani de la recepția lucrărilor.

WiFi4EU - conectivitate
gratuită şi de ȋnaltă calitate
Pe parcursul anului 2020 au fost derulate procedurile de achiziţie echipament şi au demarat
lucrările de instalare a punctelor de acces ȋn următoarele locaţii:

Autogara Focșani – Str. Mărășești Nr. 72;
Piața Obor – Str. Vrancei Nr. 2-10;
Piața Moldovei – Str. Piața Moldovei 1;
Piațeta Balada;
Piațeta Sala Polivalentă;

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020

Piața Sud – Str. Revoluției;
Mausoleu Sud - Str. Revoluției;
VeloPark Sud – Bd. București;
Sediul Primăriei Municipiului Focșani;
Sediul ITL – str. Cuza Voda nr.56;
Serviciul de Evidenţă a Persoanei.
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Proiecte europene
dedicate educației
Municipiul
Focșani
a
continuat
implementarea proiectelor europene prin
care reabilitează și dotează creșele,
grădinițele, școlile și liceele din oraș. Este
vorba despre reabilitarea Creșei nr.7, a
Grădiniței nr. 16, a Grădiniței nr. 18, Școala
”Anghel Saligny”, Colegiul Tehnic „Valeriu
D. Cotea”, Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu”, Colegiul Tehnic ”Gheorghe
Asachi”. De asemenea, a fost inițiat proiectul
privind îmbunătățirea infrastructurii TIC a
unităților de învățământ preuniversitar din
Focșani.

Reabilitarea, modernizarea, extinderea
clădirilor şi echiparea infrastructurii
educaţionale a Creşei nr. 7
Prin acest proiect se are în vedere asigurarea
accesului sporit la educaţie a minim 105 copii.
Contractul de execuție a fost semnat la mijlocul
anului 2020. Bugetul proiectului este de 3.9
milioane lei, fiind finanţat prin POR 2014 – 2020.

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și
echiparea infrastructurii educaționale a
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16
Se are în vederea asigurarea accesului sporit la
educaţie timpurie a copiilor și sprijinirea participării
părinţilor acestora pe piaţa forţei de muncă.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
259 de prescolari;
33 personal didactic;
350 de părinți.
Proiectul, cu o valoarea totală de 4.580.183,58 lei,
se află în plină perioadă de implementare.

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și
echiparea infrastructurii educaționale

Grădinița nr. 18
Prin acest proiect se are în vedere
asigurarea accesului sporit la educaţie
timpurie, a minim 273 de copii și
sprijinirea participării părinţilor acestora
pe piaţa forţei de muncă. Sunt
prevăzute următoarele lucrări:
reabilitare acoperiş,
reabilitare fațade;
realizare tencuieli interioare;
recompartimentare,
refacere izolaţie termică.
De asemenea se va achiziţiona mobilier
şi echipamente IT, pentru crearea unor
spaţii de ȋnvăţare şi recreere adecvate,
care promovează noi abordări de
predare şi ȋnvăţare.
Bugetul proiectului este de 4,3
milioane lei, proiectul fiind finanţat prin
POR 2014 – 2020.
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Finalizarea proiectului de reabilitare
energetică la Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi”
Contractul de finanțare a proiectului
”Creşterea performanţei energetice pentru
clădirea tip internat şi clădirea cantină a
Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”,
inclusiv lucrări conexe a fost semnat la
începutul anului 2019. La sfârșitul anului
2020 lucrările au fost finalizare cu succes.
Bugetul proiectului: 9.9 milioane lei.

Proiecte de creștere a performanței
energetice la școli și colegii
Creșterea performanței energetice a
imobilului cantină a Colegiului Tehnic
„Valeriu D. Cotea”
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn
octombrie 2018. În prezent se desfăşoară
proceduri de reabilitare a clădirii. Bugetul
proiectului este de 1.4 milioane lei.

Creșterea performanței energetice la
corpul de clădire al Colegiului Economic
„Mihail Kogălniceanu” și
executare
lucrări conexe
Creşterea performanţei energetice
a Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny”
Contractul de finanţare a proiectului de
reabilitare energetică Școlii Gimnaziale
”Anghel Saligny” a fost semnat în
octombrie 2017. Școala se află în
reabilitare. Bugetul proiectului este de 2,6
milioane lei.

Contractul de finanţare a proiectului de
reabilitare energetică a Colegiului Economic
„Mihail Kogălniceanu” a fost semnat ȋn
octombrie 2018. În prezent se desfăşoară
proceduri de reabilitare a clădirii. Bugetul
proiectului este de 1.9 milioane lei.

PROIECTE EUROPENE IN IMPLEMENTARE- 2020
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12 proiecte europene în evaluare, cu o
valoare estimată de 165,8 milioane lei

Municipiul Focșani are în evaluare încă 12 proiecte europene, cu o valoare de 165,8
milioane lei. Proiectele vizează, în special, reabilitarea energetică a mai multor scări de
bloc, unități de învățământ și instituții publice, dar și etapa a III-a a proiectului privind
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru
perioada 2009-2028.

Creșterea eficienței energetice a
blocurilor de locuințe din Municipiul
Focșani, etapa a III-a
Reabilitarea termică a blocurilor presupune
următoarele lucrări: izolarea termică a fațadelor,
închiderea balcoanelor, izolarea termică a
planșeului peste ultimul nivel, izolarea termică a
planșeului peste subsol, înlocuirea lifturilor,
repararea acoperișurilor, refacerea finisajelor de
pe casa scării, etc. Proiectul se află în perioada de
evaluare, semnarea efectivă a contractului de
finanţare fiind aşteptată a se realiza ȋn cursul
anului 2021. Iată cele opt blocuri de locuințe care
urmează să fie reabilitate termic:
Componenta 1 - B-dul Bucuresti, nr. 27, bloc L1;
Componenta 2 - B-dul Bucuresti, nr. 27, bloc L2;
Componenta 3 – Str. Bucegi nr. 24, bloc 24;
Componenta 4 - Str. Bucegi nr. 26, bloc 26;
Componenta 5 – B-dul Unirii, nr. 5, bloc B4, Sc 1;
Componenta 6 - B-dul Unirii, nr. 5, bloc B4, Sc 2;
Componenta 7 – Str. Cuza-Voda, nr. 3, bloc 3;
Componenta 8 - Str. Republicii, nr. 28, bloc 28;

PROIECTE EUROPENE IN EVALUARE - 2020

Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană din Focșani,
etapa a III-a
Proiectul reprezintă etapa a treia a unei
investiții de amploare ce vizează, pe
termen lung, reabilitarea sistemului de
termoficare urbană pentru a fi ȋn
conformitate cu obligațiile comunitare
privind emisiile de poluanți în aer și
creșterea
eficienței
energetice
a
sistemului. Indicatorii de realizare din
etapa a treia sunt:
7,27 km conducte de reţea termică
primară reabilitată;
6 puncte termice reabilitate (PT 19,
PT 29, PT 45, PT 47, PT 48 şi PT 57);
26,85 km conducte de reţea termică
secundară reabilitată aferentă PT de
mai sus;
6,06 km reţea termică primară
dezvoltată prin proiect pentru
preluarea în SACET a blocurilor din
cartierele ANL Sud şi Democraţiei.
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Îmbunătătirea
infrastructurii TIC a
,
unitătilor
de învătământ
preuniversitar
,
,
În trimestrul IV al anului 2020 am
demarat un proiect care prevede achiziţia
de echipamente IT pentru elevii și cadrele
didactice din cele douăzeci de unităţi de
învăţământ din Municipiul Focșani,
pentru a facilita realizarea orelor on-line
în vederea prevenirii riscului de infectare
cu coronavirus.
Prin proiectul propus se va realiza dotarea celor douăzeci de unități de învățământ din
Municipiul Focșani cu echipamentele și dotările necesare desfașurării activității școlare în
condiții de siguranță sanitară.
Proiectul prevede dotarea unităților de învățământ cu 525 Sisteme All In One, 525 camere
videconferință, 520 table interactive și 525 tablete grafice.
Grupul țintă care beneficiază de pe urma acestui proiect, este reprezentat de 1.077 cadre
didactice și 15.523 elevi înscriși care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ.
Valoarea totală a proiectului este de 8.7 milioane lei. În acest moment proiectul se află în
perioada de evaluare.
Proiectul va fi implementat în următoarele unități de învățământ preuniversitar:

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”;
Școala Gimnazială „Ion Basgan”;
Școala Gimnazială „Anghel Saligny”;
Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”;
Școala Gimnazială „Stefan cel Mare”;
Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”;
Școala Gimnazială nr. 3;
Școala Gimnazială nr. 7;
Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu”;
Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia”.

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”;
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”;
Liceul Tehnologic “G.G. Longinescu”;
Colegiul Tehnic “Ion Mincu”;
Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”;
Liceul cu Program Sportiv Focșani;
Colegiul Național “Al. I. Cuza”;
Colegiul Național ”Unirea”;
Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”;
Colegiul Pedagogic “Spiru Haret”.

Proiectul a fost pregătit și depus la finalul anului 2020. Valoarea totală a proiectului este de
8.727.879,13 lei. În acest moment, proiectul se află în perioada de evaluare.
PROIECTE EUROPENE DEPUSE SPRE EVALUARE - 2020
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Patru licee și o grădiniță, reabilitate energetic
Municipiul Focșani a depus, în vederea finanțării, mai multe proiecte prin care
intenționează să reabiliteze energetic mai multe licee din oraș.

Colegiul Pedagogic ”Spiru Haret”
Obiectivul general al proiectului este
creșterea performanței energetice a clădirii
liceu și a sălii de sport. Beneficiarii acestui
proiect sunt cei 950 elevi, bugetul proiectului
fiind de 8,074 milioane lei.

Creșterea performanței
energetice pentru clădirea
Liceului Tehnologic „G. G.
Longinescu”

Vor fi făcute lucrări de reabilitare a
acoperişului
terasă,
refacerea/
ȋnlocuirea finisajelor interioare şi
exterioare,
recompartimentare
Creșterea performanței energetice și
pentru grup sanitar persoane cu
lucrări conexe pentru clădirea internat
dizabilități,
refacerea
izolaţiei
a Liceului cu Program Sportiv
Se vor realiza lucrări de intervenție pentru termice, instalarea unor sisteme
asigurarea și menținerea climatului termic alternative de producere a energiei
interior. Pentru îmbunătățirea condițiilor de electrice și/sau termice pentru
cazare a elevilor vor fi reabilitate și băile de la consum propriu, lucrări necesare
etajele 1-2. Bugetul proiectului - 5.42 milioane pentru obţinerea avizelor de
funcţionare. Bugetul proiectului
lei.
este de 5.16 milioane lei.
Creșterea performanței energetice și lucrări conexe

Grădinița nr. 15
Proiectul
ȋşi
propune
creșterea
asigurării
confortului sporit la educaţie timpurie a copiilor
care frecventează această unitate. În acest
moment la această grădiniță sunt înscriși 180 de
copii. Cererea de finanţare a fost finalizată şi
depusă ȋn luna mai 2020.
Bugetul proiectului aflat în evaluare este de 4,21
milioane lei, acesta urmând să fie finanţat prin POR
2014 – 2020.
Sunt prevăzute lucrări de reabilitare a acoperişului
terasă, refacerea/ȋnlocuirea finisajelor interioare şi
exterioare, recompartimentare pentru grup sanitar
persoane cu dizabilități, refacerea izolaţiei termice,
lucrări necesare pentru obţinerea avizelor de
funcţionare etc.

Creșterea eficienței energetice
la clădirea Liceului de Artă
“Gheorghe Tattarescu”
Bugetul proiectului este de 6,03
milioane lei, urmând a fi finanțat pe
Programul Operațional Regional
2014 – 2020.

PROIECTE EUROPENE DEPUSE SPRE EVALUARE - 2020
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Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi
echiparea infrastructurii educaţionale a
Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”
Obiectivul general al proiectul este
creșterea
calității
infrastructurii
Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, în
vederea asigurării accesului la
educaţie pentru piaţa forţei de muncă.
Se vor realiza lucrări de reabilitare, dar și
achiziţia de mobilier şi echipamente IT, care
vor contribui la creşterea calităţii actului
educaţional.
Valoarea estimată a proiectului este de 29,
55 milioane lei, cererea de finanţare cu
documentele suport (studii&proiecte) fiind
finalizată şi depusă în vederea finanțării pe
POR 2014 – 2020.

Creșterea performanței energetice și
lucrări conexe pentru instituțiile publice
Reabilitarea energetică a clădirii
Cinematografului Balada
Lucrările care vor fi executate sunt:
Lucrări de reabilitare termică a
elementelor de anvelopare a clădirii;
Reabilitarea, modernizarea
instalațiilor electrice, termice,
alimentare cu apă, canalizare;
Izolarea termică a planșeului;
Hidroizolarea terasei;
Executarea unor lucrări de
recompartimentare interioare;
Introducerea unor dispozitive de
avertizare antiseismice etc.

Reabilitarea energetică a clădirii
Primăriei Municipiului Focșani
Lucrările care vor fi executate sunt:
Izolarea termică a peretilor către
subsolul tehnic (neîncălzit);
Izolarea termică a faţadei;
Lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum;
Instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei electrice şi/sau
termice pentru consum propriu;
Lucrările de modernizare a sistemelor
de climatizare.

PROIECTE EUROPENE DEPUSE SPRE EVALUARE - 2020
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Lucrări de reabilitare finalizate
Printre investițiile finalizate de către
Primăria Municipiului Focșani în cursului
anului
2020
amintim
proiectul
de
reabilitare a Piațetei Balada, proiectul de
refacere a infrastructurii stradale pe Str.
Tinereții și Str. Slt. Tănăsescu Dumitru,
lucrări de reabilitare, modernizare, dotări,
sistematizare verticală și împrejmuire
Dispensar-Sud Focșani, reparații capitale și
dotări la Sala de Ședințe a Primăriei
Municipiul Focșani, amenajarea unor locuri
de joacă pentru copii în incinta grădinițelor
dar și darea în folosință a unui nou sediu
unde cetățenii pot plăti taxe și impozite,
situat pe str. Cuza Vodă nr. 56.

Refacere Piațetă Balada
Refacerea piațetei a cuprins mai multe
categorii de lucrări, printre care
amenajarea unor locuri de recreere
pentru pietoni și o esplanadă în jurul
fântânii arteziene, înconjurată de spaţii
verzi şi mobilier stradal - bănci, coșuri de
gunoi și ziduri decorative.
De asemenea, a fost realizată o instalaţie
modernă de iluminat specific caracterului
zonei și a fost instalat un sistem de
supraveghere video.
Aleile pietonale și pasajele de acces au fost
reabilitate și pavate cu plăci de andezit, iar
elementele artistice ale zonei au fost puse în
valoare prin refacerea în întregime a
lucrării având ca temă Hora Unirii.
Nu lipsit de importanță este și faptul că în
Piațeta Balada a fost realizat și un punct de
informare cu cele mai importante momente
din istoria Focșaniului, Oraș al Unirii.
INVESTITI ÎN INFRASTRUCTUR
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Reabilitarea
Dispensarului Sud
Dispensarul Sud nu mai era folosit
de ani de zile, fiind locul în care
oamenii străzii își găseau
adăpostul, peste noapte.
Aici s-au efectuat lucrări de
reabilitare și modernizare a
clădirii, finalizate în 2020. De
asemenea au fost realizate dotări
ale cabinetelor medicale iar curtea
a fost amenajată și împrejmuită.
Astăzi, la Dispensarul Sud
funcționează un centru de
vaccinare împotriva COVID-19.
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Am reabilitat sala de ședințe
În 2020 au fost finalizate lucrările de
reparații capitale și dotări sală de ședințe a
Primăriei Municipiului Focșani.
Dintr-o sală de ședințe veche și aproape
non-funcțională am transformat locația
într-una modernă, dotată cu sisteme
multimedia, sistem audio, sistem de vot
electronic, mobilier nou etc.
Primul eveniment public organizat în noua
sală de ședințe a fost Simpozionul Național
”Spiritualitate și identitate culturală în
vremuri de criză”, în prezența Președintelui
Academiei Române, ES academicianul
Ioan-Aurel Pop și IPS Ciprian, Arhiepiscopul
Buzăului și Vrancei.

Refacere infrastructură
Str. Tinereții și Str. Slt.
Dumitru Tănăsescu
În
2020
au
fost
reabilitate, din bugetul
local, străzile Tinereții
și Sl. D. Tănăsescu.
Lucrările
de
resistematizare a zonelor
aferente celor două străzi
au început în august
2019,
lucrările
fiind
recepționate în a doua
jumătate a anului 2020.
În zonă au fost realizate
lucrări
complexe
de
resistematizare, atât a
trotuarelor cât și a
suprafeței
stradale.
Deoarece strada se află în
zona
Școlii
”D.
Zamfirescu”,
a
fost
realizat și un limitator de
viteză.

INVESTITI ÎN INFRASTRUCTUR
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Sediu nou pentru
taxe și impozite
În luna martie 2020, a fost
inaugurat
Serviciul
taxe
și
impozite, situat în Strada CuzaVodă nr 56, în locația fostei
coletării vamale.
A fost reconfigurat spațiul astfel
încât
să
poată
asigura
funcționalitatea serviciului.
Activitatea
de
evidență
a
mijloacelor
de
transport
se
desfășoară în această locație, tot
aici putându-se plăti taxele și
impozitele locale.
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Străzi asfaltate PNDL/buget local
În anul 2020 în Municipiul Focșani au fost finalizate reparațiile capitale (sistematizări
verticale de străzi și trotuare) pe un număr de 31 de străzi. De asemenea, DDSP
Focșani, prin CUP Salubritate SA, a reparat un număr de 30 străzi. Au fost asfaltate și
mai multe trotuare de pe principalele artere din oraș.
str. Tinereții;
str. Slt. D. Tănăsescu;
str. Cincinat Pavelescu;
str. Gloriei;
str. I.L. Caragiale;
str. Traian Ionescu;
str. Moș I. Roată;
str. Transilvaniei;
str. Rodnei;
str. Alecu Russo;
str. Albinei;
str. Cărăbuș;
str. Jiliștei;
str. 13 Decembrie;
str. Putnei;
str. Diviziei.

str. 1 Mai;
str. Podgoriei;
str. I Creangă;
str. Aleea Școlii;
str. Aleea Florilor;
str. Cartier CFR;
str. Racoviță;
str. Tătulescu;
str. Titulescu;
str. Timotei Cipariu;
str. Arh. I. Mincu;
str. Muncitori;
str. Miron Costin;
str. Mărăști;
str. D Zamfirescu.

Străzi resistematizate

Reparații asfaltice efectuate pe 30 străzi
Pe lângă faptul că în anul 2020 DDSP Vrancea, prin CUP Salubritate a reușit să efectueze
reparații asfaltice la un număr record de străzi și trotuare, instituția din subordinea
Primăriei Municipiului Focșani a reușit să realizeze și 90 km de marcaje longitudinale și
un număr de 600 mp marcaje transversale cu bicomponent și 10.000 mp marcaje
transversale normale (treceri de pietoni, stații de autobuz, săgeți).
Calea Moldovei;
Calea Munteniei;
str. Odobești;
str. Cuza Vodă;
str. Bucegi;
str. 1 Decembrie;
str. Anghel Saligny;
str. Piața Moldovei;
str. Șoseaua Surăii;
str. Ștefan cel Mare.

str. Culturii;
str. Scarlat Târnăvitu;
str. Fulger;
str. Făgăraș;
str. Avântului;
str. Ghe. Potop;
Bd-ul Unirii (PT5 – PT6 bis);
str. Bicaz;
str. Bârsei;
str. Prof C. Stere.

INVESTITI ÎN INFRASTRUCTUR
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str. Ghinea Dorinel;
str. Plevnei;
Str. Pictor Grigorescu;
Str. Mitropolit Varlaam;
str. Constituției;
str. Mare a Unirii;
Str. Leopoldina Bălănuță;
Str. Nicolae Iorga;
Fdt. Ștefan Cel Mare;
Fdt. Cuza Vodă.
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Străzi aflate în proces de reabilitare în 2020
Municipiul Focșani a derulat multe alte proiecte de reabilitare și refacere a
infrastructurii rutiere finanțate de la bugetul local. Iată străzile pe care s-au
derulat proiecte de refacere a infrastructurii stradale și de sistematizare
verticală derulate în 2020, dar care nu s-au finalizat:
str. Aleea Sudului;
str. Cpt. Crețu Florin;
str. Cincinat Pavelescu;

str. Panduri;
str. Ion Basgan;
str. Revoluției.

fdt. Gh. Doja;
str. N. Săveanu;
str. Focșa;

Extindere cu 12
săli de clasă a
Școlii nr. 3
Anul
2020
a
însemnat
și
finalizarea, în proporție de 90%, a
lucrărilor de extindere cu 12 clase
a Școlii nr. 3 din Municipiul
Focșani.
Departamentele de specialitate din
Primăria Focșani au urmărit
procesul de execuție și au obținut
avizele necesare, în vederea
racordării clădirii la utilități.

Lucrări de reabilitare la parcul N. Bălcescu
Proiectul „Reabilitarea și extinderea Parcului
Nicolae Bălcescu” a demarat în iunie 2020.
Este un proiect care, la final, va însemna
modernizarea totală a Parcului Bălcescu, cu
fântâni noi dar și alte facilități. Odată
modernizat, parcul va deveni un loc de
atracție pentru toate categoriile de cetățeni
Parcul va fi atractiv și pentru iubitorii de
animale, mai ales că aici vom construi o zonă
special destinată acestora.

INVESTITI ÎN INFRASTRUCTUR
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Am finalizat în procent de 85%
și blocul Onasis
În 2020, Primăria Municipiului Focșani a
implementat și aproape a finalizat proiectul de
investiții de la Blocul Onasis. Lucrările au constat în
înlocuirea șarpantei și învelitoarei, înlocuirea
tâmplăriei interioare și exterioare, anveloparea
termică a blocului și înlocuirea instalațiilor electrice
și sanitare, dotarea cu instalații interioare de
detectare și alarmare incendiu, becuri ecologice,
tip led. Aproape de finalul lucrărilor de reabilitare,
odată cu evacuarea din subsol a dejecțiilor
deversate ani la rând de foștii chiriași, s-a constatat
că aici se înregistrează infiltrații, fiind nevoie de o
serie de lucrări suplimentare. Investiția este
realizată cu finanțarea Primăriei Municipiului
Focșani și a Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației

Recondiționarea și modernizarea terenurilor
sportive ale Liceului cu Program Sportiv
Lucrările la mini-baza sportivă a
Liceului cu Program Sportiv
Focșani au demarat în luna
noiembrie 2020.
Proiectul prevede realizarea a trei
terenuri de tenis, dintre care unul
acoperit și două multifuncționale.
Pe lângă acestea, se vor realiza
parcări, alei pietonale, un sistem de
iluminat nocturn și supraveghere
video. Contractul pentru lucrările de
reabilitare
și
modernizare
a
terenurilor de sport ce aparțin
Liceului cu Program Sportiv are o
valoare de 8.294.475 lei+TVA.

INVESTITI ÎN INFRASTRUCTUR
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Reabilitarea Piațetei Teatru
și a Piațetei Milcov
Proiectul de Reabilitare a Piațetei Teatru și a Piațetei
Milcov a demarat în vara anului 2020. Primele lucrări,
menite să pună în valoare monumentul istoric de
valoare națională, au început la Teatrul “Maior Ghe
Pastia”. Proiectul prevede amenajarea de bănci, corpuri
de iluminat și amplasarea unor ronduri de verdeață
într-o amenajare de scuar urban. Intrarea în Teatru va fi
marcată prin două șiruri de corpuri de iluminat
încastrate în pardoseală și de simbolurile dramaturgiei:
cele două măști – una care râde și cealaltă care plânge.
Ulterior, au demarat lucrările și în Piațeta “Milcov”,
ultima piațetă intrată în programul de reabilitare din
2020.
Amenajarea Piațetei ”Milcov” are la bază conceptul
grădinilor
italiene,
realizându-se
o
piațetă
reprezentativă prin amenajarea unor alei simetrice
pavate cu piatră naturală, aranjamente realizate din
spații verzi, gard viu, jardiniere din piatră și lampadare
stradale.
De asemenea, proiectul prevede amenajarea unui
sistem modern de iluminat nocturn și arhitectural
specific zonelor urbane și montarea unor instalații
performante de supraveghere cu camera video.

Am demarat
procedurile
pentru refacerea
Casei Longinescu
Preocupat de conservarea
patrimoniului local, am
demarat procedurile pentru
restaurarea Casei
Longinescu, monument
istoric situat pe B-dul Gării.
În 2020 am reușit să realizăm
proiectarea la fază DALI și
am introdus acest imobil pe
lista sinteză a programului
derulat de MLPDA prin
Compania Națională de
Investiții (CNI).

INVESTITI ÎN INFRASTRUCTUR

Ă

- 2020
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Achiziții publice în 2020
Achizițiile publice sunt parte componentă a activității
Primăriei Municipiului Focșani, activitate aflată în
legătură directă cu derularea investițiilor și a
proiectelor finanțate cu fondurile U.E.
Contractele finalizate în 2020 de Serviciul de Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Municipiului Focșani
totalizează suma de 98 milioane lei, respectiv 19,5
milioane Euro.
Așadar, anul trecut au fost finalizate, prin încheierea
de contracte, următoarele tipuri de achiziții publice:

47 achiziții directe

24 proceduri simplificate

Ca urmare a neprezentării niciunei oferte, au
fost anulate trei proceduri de atribuire.
În consecință, pentru toate acestea, procedura
a fost reluată.

21 licitații SEAP

Tot în 2020 s-au aflat în desfășurare prin
licitație pe SEAP 14 proceduri de atribuire a
unor contracte, proceduri care urmează a fi
finalizate în 2021.

Direcția Arhitectului Șef
Numărul autorizaţiilor de construire/desfiinţare
emise în 2020 a fost de 619. Suma totală încasată
din autorizaţiile de construire/desfiinţare a fost de
249.473 lei. Au fost solicitate 1.984 certificate de
urbanism pentru construire/desfiinţare, scoatere
din circuitul agricol, modificare, consolidare,
încasându-se suma de 176.994 lei.
În aceeași perioadă au fost emise 247 certificate
de atestare a edificării/extinderii construcției,
suma totală încasată fiind de 4.655 lei.
În anul 2020, în cadrul Serviciului Strategie și
dezvoltare urbană s-au desfășurat 7 ședințe de
C.T.U.A.T. fiind emise:
8 avize oportunitate;
12 avize de P.U.Z.;
14 rapoarte ale informării și consultării
publicului pentru lucrări de P.U.Z.;
1 aviz P.U.D.;
6 avize ale Arhitectului Șef.
ACHIZI

Ț II

PUBLICE / URBANISM - 2020

Serviciul de emitere în regim de urgență a
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor
de
construire/desființare
dă
ocazia
cetățenilor să obțină documente în maxim
trei zile, contra unei taxe. Au fost eliberate
in regim de urgenta:
262 certificate de urbanism, pentru
care s-au încasat 68.644 lei;
79 autorizaţii de construire/desfiinţare,
pentru care s-au încasat 39.500 lei;
Din 17 noiembrie 2017, eliberarea
Certificatului de Urbanism se poate face și
on-line, doritorii având la dispoziție
accesarea directa a link-urilor de pe pagina
web - http://www.focsani.info.
S-au emis 415 de certificate de
nomenclaturi stradale pe anul 2020,
încasându-se suma de 3.132 lei.
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Activitatea de autorizare a agenților economici
În 2020 au fost eliberate 30 autorizaţii de
funcţionare pentru 10 terase amplasate pe
domeniul public, taxa de utilizare temporară a
locurilor publice aferentă fiind de 31.356,80 lei (în
perioada de sezon) şi 7.451,08 lei (în perioada de
extrasezon).
În ceea ce privește

autorizarea agenților

economici, numărul documentaţiilor înregistrate
pentru

eliberarea/vizarea

autorizaţiilor

de

funcţionare a fost de 1.180. Au fost eliberate și
10 autorizaţii de comerţ în sistem ambulant tonete, rulote, mese, chioşcuri mobile, taxa
încasată fiind de 8.217 lei pe anul 2020.
Suma totală încasată din taxa de autorizare
pentru desfăşurarea activităţilor economice şi
taxa pentru ocuparea domeniului public pentru
anul 2020 este de 437.900,88 lei, sumă care se
face venit la bugetul local.

Reglementări taxiuri
În Municipiul Focşani, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 140/2020, s-a
aprobat creșterea numărului de autorizaţii taxi de la 401 la 419. De asemenea, în 2020 toți
taximetriştii s-au conformat prevederii potrivit căreia pentru personalizarea taxiurilor în trafic
caroseria acestora va fi în totalitate de culoare albă. Pentru promovarea unui transport civilizat şi
mai puţin poluant în anul 2020 s-a realizat un studiu pentru fundamentarea numărului maxim al
autorizaţiilor taxi în urmă căruia a rezultat un supliment de 18 autorizaţii pentru maşini electrice,
hibrid şi benzină+GPL. La sfârşitul anului 2020 situaţia se prezintă astfel:

autorizaţii taxi active – 384;
autorizatii taxi suplimentare – 18;
autorizaţii de transport şi autorizaţii
taxi modificate şi completate – 34;
Suma încasată în 2020 din acordarea/prelungirea/ cesionarea autorizaţiilor de transport,
autorizaţii taxi, precum şi RENT A CAR a fost de 50.492 lei.

ACTIVITATE AUTORIZARE AGEN

ȚI

ECONOMICI/TAXI - 2020
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Activitatea Serviciului administrarea domeniului
public şi privat, publicitate
Au fost întocmite 53 Cărți Funciare pentru imobile ce aparțin domeniului public și
privat al Municipiului Focșani.
Au fost întocmite 13 contracte de vânzare-cumpărare teren concesionat, pentru care
s-a încasat suma de 114.596,08 lei și 2 contracte de vânzare-cumpărare de locuințe
ANL, pentru care s-a încasat suma de 292.821,72 lei.
Au fost încheiate 2 contracte cu drept de superficie pentru extindere apartamente la
parter de bloc și s-au dat 9 dispoziții pentru ridicare mașini abandonate.
Au fost întocmite 42 acte adiționale pentru preluarea contractelor de concesiune/
închiriere ca urmare a vânzării bunului edificat pe terenul închiriat/concesionat.
Au fost încheiate 1.058 acte adiționale și contracte privind recalcularea chiriei lunare și
prelungirea contractelor de închiriere, pentru chiriașii ANL din Str. Ulmului, Str.
Bradului, Str. Democrației, Str. Pinului și Aleea Parc.
S-au analizat și punctat un număr de 346 dosare depuse de solicitanți în vederea
obținerii unei locuințe pentru tineri destinate închirierii și un număr de 679 dosare
depuse de solicitanți în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat.
Au fost încheiate 84 contracte de închiriere repartiții ANL și 24 contracte de închiriere
pentru locuințe sociale.
Au fost întocmite 470 de somații pentru recuperare debite aferente contractelor de
concesiune și de închiriere.
Au fost organizate 2 licitații pentru care a fost încheiat un contract de închiriere (spații,
terenuri destinate amplasării de construcții provizorii-chioșc și destinate amplasării de
panouri publicitare).
S-au emis 155 adeverințe care atestă plata integrală a locuințelor cumpărate prin rate.
Au fost întocmite 28 note de constatare, devize și note de comandă privind imobilele
proprietatea Municipiului Focșani.
Au fost verificate și măsurate și s-a procedat la inventarierea și actualizarea a 21
terenuri și 45 tarlale.
S-au eliberat 93 adeverințe pentru sit arheologic și 35 adeverințe de defrișare terenuri
agricole.
S-au verificat documentațiile cu privire la amplasarea de sisteme publicitare pe
proprietatea agenților economici, sens în care s-au emis 15 acorduri de publicitate.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC- 2020
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2.414 dosare pe rolul instanțelor
Primăria Municipiului Focșani a avut un număr total
de 2.414 dosare pe rolul instanţelor de judecată,
dintre care 1.905 sunt acţiuni de înlocuire amenzi cu
munca în folosul comunităţii, iar diferenţa de 509 sunt
acţiuni pe rolul diferitelor instanţe de judecată.
Dosarele in care municipalitatea a fost parte in 2020
au avut diverse cauze, după cum urmează:
contencios administrativ;
plângeri fond funciar;

obligaţia de a face;

contestaţii Legea nr. 10/2001;

contestaţii la executare fiscală şi civilă;

rezilieri contracte, evacuări, pretenţii;

litigii achiziţii publice;

plângeri penale;

insolvenţă.

acţiuni în constatare;

În anul 2020 pe rolul instanțelor de judecată au fost soluţionate 264 dosare.
De asemenea, precizăm că în anul 2020 a fost câştigată suma de 1.772.239,39 în dosare având
drept obiect pretenţii, rezilieri şi insolvenţă , iar în anul 2019 a fost câştigată suma de
1.788.786,96 lei, în dosare care au avut acelaşi obiect.

Compartimentul de audit intern
În anul 2020 s-au realizat 12 misiuni de audit, asigurate de către doi auditori. În urma
misiunilor de audit realizate, s-a formulat un număr de 76 recomandări acceptate de
conducătorii structurilor/entităților auditate.

Corpul de Control al Primarului
Verificarea listelor de plată cu numărul de persoane afişate la avizierele asociaţiilor de
proprietari din 150 scări de bloc care au facturare comună a serviciului de salubrizare;
Consilierea în vederea întocmirii dosarelor de înfiinţare a asociaţiilor de proprietari,
înregistrarea în baza de date a asociaţiei nou înfiinţate - 11 asociaţii nou înfiinţate;
Primirea, verificarea şi distribuirea pachetelor cu produse alimentare şi de igienă către
beneficiarii din cadrul P.O.A.D. - 2.022 de pachete distribuite în total;
Urmărirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor şi menţinerea caracteristicilor funcţionale
ale tuturor imobilelor cu destinaţia spaţiu de locuit aflate în proprietatea Municipiului
Focşani - peste 106 verificări pe teren, întocmire note de constatare, referate, verificare
şi confirmare executare lucrări.
JURIDIC/AUDIT/CORP CONTROL - 2020
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Activitatea Serviciului Administrație
publică locală și Agricultură
Au fost înregistrate 2.079 dispoziţii
ale Primarului, pentru care Prefectul
județului

Vrancea

a

efectuat

controlul legalității, nici una dintre
ele nefiind considerată nelegală.
În

urma

celor

24

local

al

Consiliului
Focșani

au

postate

fost

ale

Municipiului

înregistrate

și

aducere

la

pentru

cunoștința

şedinţe

publică

pe

site-ul

instituției 415 hotărâri, care au fost
comunicate

în

Prefectului

termenul

județului

legal

Vrancea

în

vederea exercitării controlului de
legalitate,

precum

departamentelor
Primăriei

și

subordonate
vederea

și

din
către

instituțiile

Consiliului

aducerii

cadrul
local,

în

acestora

la

îndeplinire.
În anul 2020 au fost inițiate nu mai
puțin

de

426

de

proiecte

de

hotărâre. Dintre acestea, 415 au fost
adoptate de către Consiliul Local al
Municipiului

Focșani,

37

fiind

respinse.
În cursul anul 2020 au fost inițiate și
supuse procedurii de consultare
publică 25 de proiecte de acte
normative.
SERVICIUL ADMINISTRA

Ț IE

PUBLIC

Ă

Activitatea
Comisiei pentru
siguranța circulației
În anul 2020 au avut loc 6 sedinţe ale Comisiei
pentru

siguranţa

circulaţiei

în

Municipiul

Focşani, comisie constituită prin Dispoziţia nr.
3862/2016 emisă de Primarul Municipiului
Focşani.

- 2020
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934 dosare de insolvabilitate
pentru debite de 1.4 milioane lei
În anul 2020 în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale au fost
efectuate peste 350.733 operaţiuni după cum urmează:
23.558 impuneri, adăugări debite, bunuri clădiri, terenuri, auto,
alte venituri;
85.952 înregistrări plăți impozite și taxe;
19.945 impuneri procese verbale de amendă persoane fizice
și juridice;
10.658 scăderi/modificări procese-verbale de contravenție;
30.939 modificări la titulari rol fiscal;
364 operări cereri scutiri de impozite şi taxe locale;
2.060 transferuri între roluri;
634 unificări de roluri;
10.198 eliberări certificate fiscale;
137.160 raportări diverse;
17.817 procese verbale de impunere;
10.514 procese verbale de scoatere din evidenţă;
934 dosare de insolvabilitate pentru debite în valoare de
1.413.510 lei.
s-au aplicat 983 de amenzi pentru nedepunerea în termen a
declaraţiilor fiscale;
urmare aplicării prevederilor OG 69/2019 și a HCL148/2020
privind acordarea unor facilități fiscale s-au recuperat impozite
și taxe locale în sumă totală de 862.556 lei.

TAXE

ȘI

IMPOZITE - 2020
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Transparență instituțională
În 2020 au fost formulate 78 de solicitări - 35 de
la persoane fizice și 43 de la persoane juridice privind furnizarea de informații de interes public,
conform Legii 544/2001. 76 cereri au fost
soluționate favorabil, 2 redirecționate către alte
instituții, 1 a fost respinsă, ca urmarea
prevederilor GDPR.
Au fost primite 695 de petiții, dintre care 595 au
fost adresate direct și 100 prin intermediul altor
instituții.
47 de cetățeni au fost primiți în audiențe.
Au fost înregistrate 122.133 documente, după
cum urmează:
cereri eliberare autorizații de construire – 722;
cereri eliberare certificate de urbanism –
1.945;
cereri privind autorizațiile de funcționare ale
agenților economici – 419;
cereri privind autorizațiile de taxi – 424;
avize săpături – 197;
cereri privind eliberarea de certificate fiscale –
9.440.
166 persoane cu vârsta de peste 90 de ani au
primit premii în bani, diplome și flori.
104 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie
au fost premiate. Au primit diplome de fidelitate,
flori și câte un premiu în valoare de 500 lei.

Cele 24 ședințe (10 ordinare
și 14 extraordinare) ale
Consiliului Local al
Municipiului Focșani au fost
transmise on-line, la
calitate full HD pe pagina
oficială de Facebook a
Primăriei Municipiului
Focșani;
Au fost organizate 21
conferințe de presă;
A fost dat publicității un
număr de 95 de comunicate
de presă;
Informații au fost oferite
cetățenilor și prin
intermediul Centrului de
Comunicare.

Antrenorul emerit Corneliu Ion,
cetățean de onoare al Focșaniului
În anul 2020 a fost acordat titlul de “Cetăţean
de
onoare
al
Municipiului
Focşani”
antrenorului emerit de tir Corneliu Ion.
Propunerea a fost făcută, ca urmare a carierei
sportive de excepție și a contribuției aduse de
marele sportiv la afirmarea tirului românesc.
Conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare” a
fost făcută în prezența Campionului Olimpic
Alin Moldoveanu, și el Cetățean de Onoare.

TRANSPAREN

ȚĂ

- 2020
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Focșani, oraș al Unirii
„Dumnezeu ne-a făcut un singur şi acelaşi
popor. Acum a sosit timpul ca să şi lucrăm
ca unul şi acelaşi popor. La Focşani, la
Focşani dar! Şi acolo, împreună cu
binecuvântarea Dumnezeului părinţilor
noştri, să serbăm învierea României!”,
spunea Kogălniceanu într-una din şedinţele
Adunării Elective.
Iată de ce, an de an, Primăria Municipiului
Focșani și instituțiile din subordine,
sărbătoresc la Focșani, pe 24 ianuarie,
Unirea Principatelor Române.

Aniversarea a 161 de ani de la Unirea
Principatelor Române, la 24 ianuarie 2020,
a debutat cu un moment de evocare
istorică a momentului Unirii Principatelor
Române, care a avut loc în Piațeta
Teatrului Focșani, după care a urmat
Marșul Torțelor. Flacăra Unirii, aprinsă în
Piațeta Teatrului, a luat drumul spre Piața
Unirii din Focșani, pe traseul Str.
Republicii și B-dul Unirii. Ajunși în Piața
Unirii, toți participanții au fost invitați să
se prindă în Hora Unirii, în jurul
Monumentului Unirii.
Ziua Unirii Principatelor a fost celebrată și
de către sportivi. A patra ediție a
”Maratonului Unirii” a strâns la start mai
mulți alergători cu experiență din mai
multe județe ale țării și din străinătate.
Primăria Municipiului Focșani a susținut
evenimentul
sportiv
dedicat
Unirii
Principatelor Române, oferindu-le la final
tuturor participanților diplome, cupe si
medalii.

EVENIMENTE PUBLICE - 2020
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1 Iunie digital

În 2020 situația cauzată de pandemia de
coronavirus a determinat municipalitatea să
renunțe la activitățile publice dedicate celor mici,
ca o măsură de protecție a fiecăruia dintre noi.
Chiar și așa, pe 1 Iunie 2020 a fost organizat
concursul “1 Iunie digital”, copiii fiind provocați să
se joace offline și să câștige online.
În concurs au fost înscrise 83 desene și 32 filme
care au fost votate de admiratori pe Facebook și
apoi analizate de membrii juriului.
Tot ca un cadou pentru cei mici și nu numai, de
Ziua Copilului s-a redeschis și Parcul tematic din
Sud – VeloPark, focșănenii de toate vârstele având
din nou posibilitatea să închirieze biciclete în mod
gratuit.

Acordarea primelor burse ”Maior Gh. Pastia”
În data de 27 februarie a fost aprobată HCL nr.44/2020 privind acordarea a două burse “Maior
Gh. Pastia” în domeniul artelor spectacolului, atât un omagiu adus ilustrului fondator al Ateneului
Popular ”Maior Gh. Pastia”, dar și dorința sa testamentară. În actul de donație al Ateneului
Popular, maiorul Pastia a solicitat înființarea a două burse pentru „perfecționarea a doi elevi sau
eleve a Conservatoarelor din țară, talentați și devotați artei teatrale, de preferință din cei
proveniți din Focșani și județul Putna”. Pe data de 29 mai 2020, la împlinirea a 93 de ani de la
punerea pietrei de temelie a Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” din Focșani, Irina Ștefania
Murgu și Matei Lăbunț au primit primele Burse ”Maior Gheorghe Pastia” acordate de la
inaugurarea Ateneului.

Din Focșani, în lumea largă!
Pe 29 noiembrie 2020 a fost lansat pe rețelele de
socializare concursul ”Din Focșani, în lumea largă!”,
cetățenii fiind invitați să participe la concurs cu mesajul
- “De Ziua Națională a României oferă-le în dar celor
dragi o fotografie din Focșani și un mesaj de suflet, iar
noi o publicăm pe pagina de Facebook a Primăriei
Municipiului Focșani”.
Cele mai apreciate 10 fotografii au fost premiate cu un
kit care conținea un album foto al Municipiului Focșani
și un memory-stick.
EVENIMENTE PUBLICE - 2020
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Zilele Municipiului Focșani
Pentru a aniversa Zilele Municipiului Focșani,
chiar și în această perioadă afectată de
pandemia de COVID-19, au fost organizate mai
multe evenimente cultural-artistice importante,
dar au fost marcate și câteva momente
importante din viața comunității, cum ar fi
inaugurarea Piațetei Balada.
Tot cu această ocazie, a fost inițiat și primul
proiect de promovare a Municipiului Focșani în
cadrul unui tur pietonal intitulat - ”Descoperă
Focșaniul”.
Poate cel mai important moment al acestor zile
de sărbătoare a fost prezența în Municipiul
Focșani a E.S. Ioan Aurel Pop, Președintele
Academiei Române, care a susținut o prelegere
în cadrul simpozionului - "Spiritualitate și
identitate culturală națională în vremuri de criză".

A fost lansat serialul
”Redescoperă România”

Tot de Zilele Municipiului, la Focșani s-au aflat
pentru câteva ore și frații Păduraru, care au
filmat cadre cu principalele atracții turistice ale
orașului, necesare în documentarea primului
episod al emisiunii ”Frăția Vinului”, produsă și
difuzată de către TVR.
Cu această ocazie, frații Păduraru au vizitat și
Piațeta Balada și punctul de informare de aici.

De asemenea, cu ocazia Zilelor Municipiului
Focșani a fost lansat și primul episod din seria
”Redescoperă România” un proiect virtual de
promovare a principalelor atracții turistice din
România, realizat de artiștii Diana Jipa (vioară)
și Ștefan Doniga (pian).
Cu această ocazie, cei doi artiști au susținut un
recital de excepție la Ateneul Popular "Maior
Gh. Pastia", în prezența E.S. Ioan Aurel Pop și a
IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.
EVENIMENTE PUBLICE - 2020

33

Raportul Primarului Cristi Valentin Misăilă - 2020

Premierea gimnastelor de aur
ale Focșaniului, de Ziua Națională
Noile stele ale gimnasticii din România,
focșănencele
Ana
Maria
Bărbosu
și
Iulia-Florentina Trestianu au fost premiate
pentru rezultatele excepționale obținute la
Campionatul European de Gimnastică junioare
de la Mersin, Turcia, precum și antrenorii
acestora Daniela Trandafir și Cezar Stoica.
Cu această ocazie au fost premiați și jucătorii și
antrenorii echipei de baschet CSM 2007 LPS
Focșani U18 – Campioni Naționali ai României
2020. De asemenea, au fost acordate premii
focșănenilor care au împlinit 50 ani de
căsătorie.

Campanii de
informare
SARS COV2

166 persoane cu vârsta de peste 90 de ani
au primit diplome de longevitate, flori și
premii în bani. De asemenea, au fost
premiate 104 cupluri de focşăneni care au
împlinit
50
de
ani
de
căsătorie
neîntreruptă. Cu această ocazie, familiile de
“aur” au primit diplome de fidelitate, flori,
un tort și câte un premiu.
EVENIMENTE PUBLICE - 2020

Împreuna cu dr. Diana Stoica, medic
epidemiolog la Spitalul Județean de
Urgență “Sfântul Pantelimon” Focșani si
dr. Bianca Andoni, medic specialist
epidemiolog la Spitalul Militar de Urgență
“Dr.
Alexandru
Popescu”
Focșani,
Primăria Municipiului Focșani a inițiat și
derulat în perioada 31 august – 11
septembrie 2020 o intensă campanie de
instruire a personalului din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat în ceea
ce
privește
protecția
individuală,
protecția colectivă, combaterea prin
orice mijloace a transmiterii comunitare
a germenilor și izolarea celor bolnavi,
pentru evitarea riscului îmbolnăvirii cu
SARS-CoV-2.
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Vizita Ambasadorului Indiei
În perioada 15-16 octombrie 2020, Excelența Sa Rahul
Shrivastava, Ambasadorul Indiei la București, a vizitat
Municipiul Focșani.
Timp de două zile, cât a fost oaspetele Orașului Unirii,
Excelența Sa a avut ocazia să cunoască îndeaproape
tradițiile, cultura și istoria Municipiului Focșani.
E.S. Rahul Shrivastava s-a declarat încântat de locurile
pe care le-a vizitat (Biserica Sf. Ioan și Teatrul Municipal
”Maior Gh. Pastia”) dar și de bucătăria tradițonală
locală. Înaltul oaspete și-a exprimat convingerea că
această vizită poate fi un prim pas important spre o
colaborare româno - indiană, atât în plan economic cât
și cultural.

În urma discuțiilor au fost identificate
obiective de interes comun pe cel puțin
patru direcții de cooperare – economică,
zona de IT, educație și cultură.
De interes pentru partea indiană a fost
zona de industrie textilă unde s-au propus
identificarea unor parteneriate între
entitățile deja existente pe piața locală și
firme cu capital indian.
Recunoscută pentru capitalul uman uriaș în
zona IT, India este un model care poate fi
preluat și urmat prin crearea la Focșani a
unor clase de excelență în informatică, ce
ar urma să beneficieze de suportul unor
companii indiene de profil.

RELA

Ț II

INTERNA

Ț IONALE

- 2020

E.S. Rahul Shrivastava a prezentat oportunitățile
pe care India le oferă studenților străini,
respectiv burse școlare pentru cursuri
universitare sau de doctorat, cu finanțarea
integrală a studiilor, a cazării și a meselor.
S-a discutat și despre o colaborare culturalartistică, prin valorificarea ansamblurilor
folclorice din cele două țări, propunere venită
după ce E.S. Rahul Shrivastava a participat la un
moment folcloric al Ansamblului ”Țara Vrancei”.
Ca un rezultat imediat al vizitei de la Focșani pe decembrie 2020, Primarul Cristi Valentin
Misăilă a participat, în format on-line, la o primă
conferință IT organizată în India - India-Romania
Virtual Business Meet.
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Am susținut excelența în educație!
Susținerea
performanței
în
educație
constituie un alt obiectiv important al
municipalității.
17 elevi care au obținut media 10 la
Examenul de Evaluarea Națională, sesiunea
iunie 2020 au fost recompensați cu suma de
500 lei/elev.
Cei 5 absolvenți de liceu, care au obținut
media 10 la Examenul Național de
Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, au
fost premiați în cadru festiv, cu suma de
1.000 lei/elev.

Activitățile extrașcolare,
sprijinite!

Și în 2020 am susținut
Festivalul ”Boovie”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Focșani nr. 34/ 27 februarie 2020 s-a aprobat
alocarea sumei de 63,00 mii lei din bugetul local al
Municipiului Focșani pe anul 2020, Colegiului
Național „Unirea” Focșani în vederea participării
unui grup de elevi la Concursul de informatică
”American Computer Science League”, care a avut
loc in luna mai 2020;
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Focșani nr. 56/ 27 februarie 2020 s-a aprobat
alocarea sumei de 2,87 mii lei din bugetul local al
Municipiului Focșani pe anul 2020, Colegiului
Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani în
vederea participării echipei de volei masculin la
etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar;
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Focșani nr. 33/ 27 februarie 2020 s-a aprobat
alocarea sumei de 7,50 mii lei Colegiului Economic
„Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea
proiectului „Elevul de azi, antreprenorul de mâine”
–Târgul firmelor de exercițiu în luna martie 2020.

În luna august 2020 a fost aprobată
participarea
Consiliului
Local
al
Municipiului Focșani în calitate de
coorganizator al Festivalului Concurs de
Book Trailere, “Boovie 2020”. Municipiul
Focșani a susținut evenimentul cu suma
de 39.000 lei.
Ca urmare a regulilor impuse de
pandemia SAR-COV 2, festivalul s-a
desfășurat în perioada 28-30 august
2020, în varianta aproape complet online.
Scopul principal al festivalului a fost să
promoveze cartea, ideea de a citi de
bunăvoie și de a-i ajuta pe tineri să-și
dezvolte toate tipurile de inteligență,
precum și diverse abilități de comunicare
și învățare continuă.
Suma alocată de 39,00 mii lei a fost
utilizată pentru acordarea de premii
participanților, dar și pentru plata
membrilor juriului și a trainerilor.

SUS

Ț INEM

PERFORMAN

ȚA

- 2020
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Transmisii on-line în pandemie
În 2020 instituțiile de cultură din Municipiul
Focșani s-au adaptat la situația pandemică și
au realizat activități culturale cu respectarea
prevederilor legale și transmiterea acestora în
mediul on-line.

16 reprezentări teatrale
Teatrul Municipal ”Maior Gh. Pastia” a avut în anul
2020 un total de 24 de manifestări, dintre care 16
reprezentări teatrale și 8 manifestări culturale,
fata de 2019 când au fost realizate 113
manifestări culturale, din care 77 reprezentări
teatrale și 36 manifestări culturale.

Bursele Pastia au fost
plătite în 2020

Iată, pe scurt, activitatea Teatrului Municipal
”Maior Gh. Pastia”:
15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale;
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române;
27 ianuarie - Cum să fac să fiu cu tine;
28 ianuarie - Pe o pânză de păianjen;
6 februarie - Încurcă lume;
14 februarie - Ghici cine te sună, Teatrul
Elisabeta, București;
20 februarie - Tache, Ianke şi Cadâr;
23 februarie - ”Azi nu, poate mâine” cu Maia
Morgenstern;
24 februarie - Numitor comun;
28 februarie - Cercul, avanpremieră;
15 octombrie - Încurcă lume;
31 octombrie - ”Sunt un orb!” cu H. Mălăiele;
1 decembrie - Ziua Națională a României;
3 decembrie - Tache, Ianke şi Cadâr;
17 decembrie - O noapte furtunoasă.
VIA

ȚA

CULTURAL

Ă

- 2020

După tradiționalul concert al Orchestrei
Unirea de 24 ianuarie 2020, desfășurarea
activității cu publicul a fost stopată, astfel
încât alte două concerte ale orchestrei
Unirea, programate de Florii și Zilele
Municipiului, au fost anulate, la fel ca și
toate celelalte manifestări artistice.
Ultimul concert din an al orchestrei, cel
de Crăciun, desfășurat la Ansamblul
Folcloric ”Țara Vrancei” a adus din nou
publicul spectator alături de artiști.
Pe
parcursul
verii,
instrumentiștii
colaboratori ai Cvintetului Ateneului, cât
și Corul de Cameră Pastorala și Corul de
Copii Pastia, au prezentat săptămânal
programe on-line.
Începând cu septembrie 2020 s-au plătit
primele două burse Pastia către Irina
Ștefania Murgu, elevă a Liceului de Arte
Focșani și Matei Lăbunț, elev al Liceului
”George Enescu” din București.
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2020 - an aniversar ”Țara Vrancei”
2020 a fost un an aniversar pentru
Ansamblul ”Țara Vrancei”, drept pentru
care au fost selectate și pregătite
materialele pentru realizarea unui
album foto însoțit de un DVD.
Materialele adunate în decursul anilor,
partiturile muzicale, textele cântecelor
populare selectate si pregătite în anul
2020 vor face subiectul unei culegeri cu
peste 100 de cântece din Țara Vrancei,
care urmează să fie editată în viitor.

Programul cultural pentru anul 2020 s-a intitulat
”Ethosul românesc – Istorie Vie, Izvor Nesecat punte de legătură spirituală” si a fost structurat pe
nouă proiecte, după cum urmează:
Pe firul istoriei întru slava eroilor neamului;
Izvoare de comori vrâncene;
De drag de dor, de joc și voie bună;
Ecouri culturale tradiționale, în țară și peste
hotare;
Dialogul cultural, legătură spirituală între
generații;
Tezaurizarea
materialelor
muzicale
și
coregrafice culese din Țara Vrancei;
Paralele ritmice pe filonul timpului;
Ecranul și magia filmului de pretutindeni;
Anotimpurile anului, anotimpurile vieții.
Prin comparație cu anul 2019, în anul 2020, toate
spectacolele și deplasările au fost anulate,
festivalurile amânate, iar o serie de proiecte au
fost desfășurate în mediul online. Chiar și în
aceste condiții, în noiembrie 2020, la Sala Balada
s-a desfășurat Festivalul Național ”Cântece de Viță
Veche” destinat tinerilor talentați, iubitori de
cântec popular. Un alt spectacol susținut în luna
noiembrie a fost ”Neamul meu pereche n-are”,
fiind oferit veteranilor din teatrele de operații, iar
de Ziua Națională a României, Ansamblul Folcloric
”Țara Vrancei” a susținut spectacolul ”Din Focșani
în lumea largă”.
VIA

ȚA

CULTURAL

Ă

- 2020

Moment artistic cu
ocazia inaugurării
Piațetei Balada

De Ziua Internațională a Copilului,
Ansamblul ”Țara Vrancei” desfășoară an
de an, Festivalul de Coregrafie Populară
pentru Copii, intitulat ”Opincuța”.
Pentru a nu întrerupe firul acestui
eveniment și să-i bucure pe cei mici ,
ediția 2020 a festivalului a fost
organizată on-line.
De Zilele Municipiului Focșani 2020, a
fost inaugurată Piațeta Balada, ocazie
cu care artiștii Ansamblului Țara Vrancei
au susținut un moment artistic, alături
de actorii focșăneni.
Pentru a cinsti istoria și eroii neamului,
pe care nu avem voie să-i uităm
niciodată, Ansamblul ”Țara Vrancei” a
susținut on-line pe 6 august spectacolul
intitulat ”Întru slava eroilor neamului”.
În aceleași condiții de respectare a
distanței între spectatori și a condițiilor
stricte, a fost organizat pe 8 septembrie
2020, spectacolul muzical-coregrafic:
”Marie, dragă Marie”.
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Activitatea
Poliției Locale
Focșani în 2020

Serviciul ordine publică a constatat un număr de
1.244 sancţiuni contravenţionale, pentru care a
aplicat 685 avertismente şi 559 amenzi
contravenţionale, în valoare de 339.350 lei
Serviciul privind circulaţia pe drumurile publice a
constatat 3.253 sancţiuni contravenţionale, pentru
care au fost aplicate 1.879 avertismente şi 1.374
amenzi contravenţionale, în valoare de 1.096.375
lei. De asemenea, s-a dispus ridicarea unui număr
de 678 de autovehicule parcate neregulamentar și
au fost identificate 47 vehiculele abandonate, fiind
aplicate somaţii de ridicare a acestora
În ceea ce privește disciplina în construcții, au fost
aplicate
un
număr
de
56
sancțiuni
contravenționale, dintre care 9 avertismente şi 47
sancțiuni contravenţionale cu amendă, în valoare
de 91.000 lei.
Pe linia protecţiei mediului au fost aplicate 78
sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr
de 15 avertismente şi un număr de 63 amenzi
contravenţionale, în valoare de 21.850 lei.
Pe linia activităților comerciale au fost aplicate 27
sancţiuni contravenţionale, dintre care 6 sancțiuni
cu amendă în valoare de 12.500 lei.
ACTIVITATE INSTITU

Ț II

DIN SUBORDINE - 2020

Documentele
eliberate de
SPCLEP Focșani
Principalii indicatori de activitate gestionați
de Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Focșani
au fost:
3.671 acte de stare civilă înregistrate,
după cum urmează:
nașteri-1.914;
căsătorii – 262;
decese - 1486;
10.851cărţi de identitate emise:
1.104 - pentru prima dată la
persoane între 14-18 ani;
20 - pentru prima dată la persoane
de peste 18 ani;
6.508 - la expirarea termenului
497 - la schimbarea numelui;
2.624 - la schimbarea domiciliului;
67 - la schimbarea denumirii
localității/străzii;
1.014 - ca urmare a pierderii;
18 - ca urmare a furtului;
178 - ca urmare a distrugerii;
282 - prin procură specială;
804 - alte cazuri;
538 de cărți de identitate provizorii.
În anul 2020 Serviciul Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor a oficiat un număr
de 197 căsătorii după cum urmează:
105 în incinta SPCLEP Focșani;
9 în incinta Teatrului Municipal ”Maior
Gh. Pastia”;
72 în incinta Ateneului Popular ”Maior
Gh. Pastia” și în foișorul central din
Gradina Publica;
9 în alte locații;
2 în sediul Penitenciarului Focșani.
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Asistența socială în Focșani în cifre
În 2020, Direcția de Asistență Socială Focşani a
primit un număr de 16.000 solicitări pentru
accesul la servicii și beneficii sociale. Au fost
întocmite peste 2.500 anchete sociale. În 2020 au
fost în plată următoarele servicii sociale:
144 ajutoare sociale pentru care s-au realizat
364 de anchete sociale;
196 alocaţii pentru familiile şi persoanele
singure care au copii în întreţinere, pentru
care s-au efectuat 388 de anchete sociale;
Pentru copii au fost verificate, înregistrate şi
gestionate următoarele beneficii sociale:
631 alocaţii de stat;
641 indemnizaţii/stimulente de inserţie pentru
creşterea copilului până la vârsta de 2 ani,
respectiv 3-7 ani pentru copilul cu handicap
(plătite de A.J.P.I.S-buget de stat);
46 stimulente educaţionale sub formă de
tichet social, pentru un număr de 30 de copii;
107 anchete sociale înaintate către AJPIS-VN, în
vederea acordării alocației de stat pentru
copii;
82 indemnizaţii pentru copiii cu handicap grav;
121 dosare de asistenţi personali pentru copiii
cu handicap grav.
Au fost realizate 396 monitorizări semestriale ale
copiilor cu dizabilităţi.
6.000 de persoane vârstnice au beneficiat de
consiliere și suport:
10 anchete sociale pentru persoanele care au
solicitat internare în Căminul pentru Persoane
Vârstnice;
36 anchete sociale pentru centrele de
internare şi recuperare a persoanelor cu
handicap instituţionalizate în alte localităţi.

DAS Focșani a desfășurat acțiuni de
informare, consiliere și anchete sociale
în următoarele cazuri:
68 anchete sociale de evaluare şi
reevaluare a familiilor copiilor aflaţi
în situaţie de risc social;
104 anchete sociale de reevaluare a
familiilor copiilor beneficiari ai unei
măsuri de protecție specială;
2 planuri de servicii întocmite în
urma evaluării situaţiei prin anchete
sociale, pentru copiii aflaţi in situatii
de risc social, în vederea prevenirii
separării de familie;
84 cazuri de consiliere psihologică
acordată familiilor şi copiilor aflaţi în
situaţie de risc social;
219 anchete sociale solicitate de
către instanţa de judecată;
15 anchete sociale privind cazurile
de delicvenţă juvenilă;
212
anchete
sociale
pentru
expertizarea medicală a copiilor cu
handicap;
300 dosare de indemnizaţii pentru
persoane cu handicap grav;
321 dosare de asistenţi personali
pentru persoanele cu handicap
grav;
766
anchete
sociale
pentru
expertizarea medicală a persoanelor
cu handicap;
2126 persoane cu handicap au
beneficiat
de
gratuitate
pe
mijloacele de transport în comun.

Acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 4.356 pensionari, 56
deţinuţi politic şi persecutaţi politic, 19 revoluţionari, 13 veterani de război, 636 donatori de
sânge. 147 curse transport pentru elevii care au beneficiat de gratuitate pe mijloacele de
transport în comun, conform HCL nr.471/28.11.2018.
ACTIVITATE INSTITU

Ț II

DIN SUBORDINE - 2020
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Gestionarea pandemiei COVID-19
D.A.S. Focşani a desfăşurat şi alte activităţi în
cursul anului 2020 după cum urmează:
verificarea a 400 de beneficiari care au primit
pachete cu alimente de sărbătorile de Crăciun,
conform HCL nr.388/17.12.2020;
stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea
locuinţei cu lemne pentru 97 de beneficiari şi
cu energie electrică pentru 11 beneficiari.

Alte activităti
de sprijin anti-COVID19
Prin HCL nr. 88/23.03.2020 s-a aprobat acordarea
către 1.000 de persoane aflate în nevoie socială a
unui pachet care să conțină produse alimentare
de bază și produse de igienă.
Activitatea de distribuire s-a derulat între 1.048.04.2020, cu sprijinul a 19 voluntari C.L.S.U. care
au utilizat 9 mașini personale.
Prin HCL nr. 204/20.08.2020 s-a aprobat
acordarea către persoanele vârstnice de peste 65
de ani și cu venituri de până la 1000 lei/lună, a
unui pachet cu produse de protecție sanitară,
conținând: măști de protecție, dezinfectant pentru
mâini, alcool sanitar și săpun lichid. DAS Focșani a
realizat achiziția produselor și a coordonat
distribuția pachete preventive COVID-19.
S-a întocmit o bază de date cu 4.300 persoane și
s-au distribuit pachetele cu măști pentru
persoane eligibile, conform O.UG. nr.78/2020.

Sprijin medical comunitar
În anul 2020, asistentul medical comunitar din
compartimentul de specialitate a identificat 970
de persoane vulnerabile care necesită asistență
medicală și a furnizat 1.124 servicii/tratamente
către persoane care necesitau asistență
medicală.

ACTIVITATE INSTITU

Ț II

DIN SUBORDINE - 2020

DAS Focșani a participat la aplicarea, la
nivel local, a măsurilor conform
Hotărârii nr.1/2020 a Comitetului local
pentru situații de urgență – Focșani.
Astfel, în perioada 16 martie – 15 mai
2020, stare de urgență, DAS Focșani a
realizat următoarele activități:
11.618 apeluri telefonice, în vederea
monitorizării persoanelor izolate la
domiciliu;
835 anchete sociale telefonice
pentru persoanele izolate;
În perioada 16 mai - 2 iulie 2020, în
stare de alertă, DAS Focșani a realizat
următoarele activități:
9.503 apeluri telefonice în vederea
monitorizării persoanelor izolate sau
carantinate la domiciliu;
1.099 anchete sociale telefonice
pentru persoanele izolate;
Începând cu luna martie 2020, DAS
Focșani a asigurat următoarele:
2.220 porții hrană pentru persoanele
aflate în carantină instituțională;
107 cadre medicale cazate;
asigurare condiții cazare în regim
hotelier pentru personalul Căminului
pentru Persoane Vârstnice Focșani,
pentru 28 de zile, în perioade de
câte 14 zile (conform Ordonanței
Militare nr. 8 /2020);
Din luna martie 2020, DAS Focșani a
desfășurat o campanie în sprijinul
persoanelor vârstnice. Au fost
identificate 178 persoane vârstnice
din care 59 persoane au solicitat să
fie contactate săptămânal și pentru
119 s-au făcut cumpărături contracost.
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Activitatea Direcției de Dezvoltare Focșani

Întreținerea locurilor
publice din Focșani
223 bănci montate în diferite
locații;
74 coșuri de gunoi montate în
diferite locații;
1188 ml de gard metalic montat în
diferite locații;
montat cișmea de băut apă și
toaletă în Parc R. Schuman;
montat toaletă în Grădina Publică;
montat toaletă și cișmea de băut
apă la locul de joacă de pe Str.
Longinescu;
reparat fântâna arteziană din
Parcul Schuman.

Serviciul de gestionare
a câinilor fără stăpân
Câini capturaţi în Focșani - 876;
Câini capturați în alte UAT - 527;
Câini revendicaţi - 35;
Câini adoptaţi - 813;
Câini sterilizați - 627.
ACTIVITATE SOCIET

ĂȚ I

În primăvară peluzele au fost decorate cu 77.870
plante din specii floricole bienale. De asemenea,
s-a plantat un număr de 134.976 specii floricole
anuale cu perioadă de decor până toamna târziu.
În toamnă s-au plantat 39 de arbori și 16.861 ml
gard viu. Toate aceste plante au fost produse la
serele din cadrul Direcției de Dezvoltare Servicii
Publice. Au fost semănate și repicate și un număr
de 47.000 plante din diferite specii ornamentale.
Au fost realizate lucrări de întreținere a vegetației
din spațiile verzi, de toaletare a arborilor și
arbuștilor, precum și realizarea de noi amenajări
peisagistice. Au fost plantate 15.374 plante
floricole pentru decorul de lungă durată. Lucrările
de întreținere realizate până când plantele au
intrat în repaus vegetativ au fost:
Degajarea terenului de frunze, crengi, gunoaie,
în cvartalele de locuințe ale blocurilor, benzi
stradale, piațete, parcuri și scuaruri;
Toaletarea unui număr de 2.290 arbori și
tăierea unui număr de 194 arbori;
Tunderea arbuștilor din parcuri și scuaruri;
Cosirea periodică a gazonului din peluze;
Udarea vegetației;
Refacerea unor zone verzi afectate de diverși
factori;
Pe parcursul anului au rezultat 968 mc de
resturi vegetale, rezultate din operațiunile de
cosit, greblat, toaletat etc.
Compartimentul
dezinsecție,
dezinfecție,
deratizare a efectuat în cursul anului 2020 4
tratamente și lucrări de dezinsecție pe cca. 50 ha.
Au fost efectuate și lucrări de dezinsecție aereo în
contextul pandemiei COVID-19:
străzi cca 2.124,544 mp dezinfectați;
trotuare cca. 750.416 mp dezinfectați;
scări de bloc cca. 1680 dezinfectate;
instituții publice, creșe, grădinițe, școli și licee;
Pentru activitatea de deratizare, au fost montate
1.810 de stații de intoxicare.
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CUP Salubritate a colectat 29.760 tone gunoi
La sfârșitul anului 2020 CUP Salubritate gestiona un număr de 18.847 contracte de servicii
de salubritate cu instituții, companii și asociații de locatari. De asemenea, în 2020
societatea a facturat pe raza Municipiului Focșani un număr de 50.216 persoane, din care
42.030 utilizatori locuiesc la bloc, 7.591 locuitori la case pe raza Municipiului Focșani și 595
utilizatori din Cartierul Mândrești. În 2020 numărul utilizatorilor de servicii de salubritate a
scăzut cu 1,83 %, ca urmare a situației cauzate de pandemia de COVID 19. Din aceleași
considerente a scăzut, cel mai probabil, și cantitatea de deșeuri colectată - 29.760 tone în
2020, cu 20,65% mai puțin ca în 2019. Cea mai mare scădere se înregistrează în zona
deșeurilor produse de companii, unde procentul este cu 28,47% mai mic față de 2019.
În ceea ce privește cantitatea de deșeuri reciclabile se constată o scădere a acestora pe
parcursul anului 2020, fiind colectată o cantitate de 501 tone deşeuri reciclabile
(hârtie/carton, plastic/PET, sticlă metal), comparativ cu anul 2019 când a fost colectată o
cantitate de 547 tone, din cele 95 de puncte de colectare a deșeurilor reciclabile cu aport
voluntar montate pe raza Municipiului Focșani, precum și prin programul Sacul Galben,
implementat în zona de case în Municipiul Focșani și Cartier Mândrești.
În timp ce la plastic și hârtie/carton se constată o scădere cu 22,12%, respectiv 25,22%, la
sticlă și doze de aluminiu creșterea deșeurilor reciclate a fost de 96,55%, respectiv 23,04%.
Din totalul de 29.760 tone de gunoi menajer colectat, CUP Salubritate a transportat 21.580
tone la la depozitul SC Trancon din localitatea Muchea, județul Brăila, respectiv cu 1,15%
mai mult ca în anului 2019.

Parking SA administrează 11.202 locuri parcare
În 2020 compania Parking SA înregistra un număr de 11.202 locuri de parcare, după cum
urmează: parcări de reședință 10.209 și un număr de 993 parcări cu plată.
În ceea ce privește parcările de reședință, acestea au fost atribuite după cum urmează:
persoane fizice 8430;
450 pentru persoane cu dizabilități;
2 pentru veterani de război;
persoane juridice 646:
427 pentru companii private;
219 instituții publice de interes;
În 2020 au fost marcate 49 de loturi parcări care însumează aproximativ 1.500 locuri de
parcare și au fost asfaltate cinci parcări (224 locuri de parcare), situate între strada Ștefan
cel Mare și Federalcoop și o parcare situată între Strada Ghinea Dorinel și Strada Gheorghe
Magheru.
În ceea ce privește investițiile, societatea a implementat sistematizarea cu bariere de acces
a parcării ,,Electrica” - 105.263,95 lei și sistematizarea cu bariere de acces a parcării ,,Casa
de Cultură” - 106.150,46 lei. De asemenea, eficientizarea serviciului de control în parcările
cu plată a condus la creșterea încasărilor cu aplicația T-Park prin SMS, în anul 2020 fiind
obținută suma de 134.516,00 lei.
ACTIVITATE SOCIET
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1.8 milioane km parcurși de mijloacele
de transport ale SC Transport Public SA
În 2020, SC Transport Public a efectuat activitatea cu un număr de 51 mijloace
transport persoane, efectuând 1.825.696 kilometri, pe parcursul a 115.127 ore
funcționare. Pe perioada anului 2020, Transport Public a înregistrat un număr
4.217.928 călătorii, din care 1.416.302 călătorii pe bază de bilet, 680.916 călătorii
bază de abonament și 2.120.710 călătorii pe bază de gratuități.

6,8 km de rețele
de distribuție apă
În cadrul proiectului ”Extinderea și
modernizarea sistemului de apă și
canalizare în județul Vrancea - etapa
a II-a, POIM” - Rețele apă și canalizare
în zona Focșani, CUP SA a realizat:
6.802 m rețele distribuție apă;
2.685 m rețele canalizare;
De asemenea, în 2020, CUP SA a
produs o cantitate de 3.950.000 mc
apă rece și a epurat o cantitate de
4.970.000 mc apă uzată.

ACTIVITATE SOCIET

ĂȚ I
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În 2020 au fost înființate următoarele trasee:
traseul nr. 20: Focșani-Câmpineanca (începând
cu 16.03.2020);
traseul nr.12: Crâng Petrești-Laminor (începând
din data de 08.06.2020);
traseul nr.11: Castelul de Apă-Laminor
(începând din 21.09.2020).
Din data de 5.10.2020, SC Transport Public a
demarat transportul public de călători și pe raza
UAT-urilor membre a Asociației ”Metropolitan
Trans”, respectiv comuna Răstoaca, comuna
Milcovul, comuna Gologanu, comuna Vânători,
modificare traseu pe comuna Câmpineanca
conform actelor adiționale încheiate la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de călători.
În 2020 a fost implementat sistemul integrat de
ticketing prin înlocuirea abonamentelor de
călătorie pe suport hârtie cu carduri pe suport
electronic.
De asemenea au fost efectuate lucrări la stația de
carburanți a societății, iar în luna decembrie 2020
a fost implementat sistemul electronic de
alimentare cu carburant a mijloacelor de transport
proprii pe bază de card din rezervoarele proprii.
În luna iulie 2020 au fost achiziționate 5 autobuze
de capacitate medie Isuzu Citibus.
În luna octombrie 2020 au mai fost achiziționate 5
autobuze de capacitate medie Isuzu Novociti.

COMERCIALE DIN SUBORDINE - 2020

44

Raportul Primarului Cristi Valentin Misăilă - 2020

80 de medalii obținute în 2020
de sportivii de la CSM 2007 Focșani
Cu un buget de 11.334.500 lei, CSM Focșani 2007 a obținut, în 2020, 80 de medalii, cu 17 mai
multe față de 2019. Din cele 80 de medalii obținute de club, 78 de medalii au fost obținute la
competiții naționale, una la competiții balcanice și una la competiții europene. Dintre
acestea, 20 medalii au fost de aur, 25 de argint și 35 de bronz. Cu excepția medaliei de aur
obținută de echipa de baschet U 18 a CSM 207-LPS Focșani, celelalte medalii au fost câștigate
la sporturile individuale.
În 2020, situația medaliilor este următoarea:
atletism – 15 medalii
4 de aur/8 de argint/3 de bronz.
arte marțiale – 9 medalii:
4 de aur/3 de argint/2 de bronz;
baschet – aur la campionatul național U 18;
judo – 15 medalii:
1 de aur/2 de argint/12 de bronz.
tenis de câmp – 6 medalii:
2 de aur/2 de argint/2 de bronz.
taekwondo – 10 medalii;
2 de aur/4 de argint/4 de bronz;
tir – 24 medalii:
6 de aur/6 de argint/12 de bronz.
La sporturile de echipă, CSM 2007 a terminat
turul campionatului 2020-2021 pe locul 8 în Liga
Națională de Handbal Masculin, iar echipa de
volei a câștigat seria Est a campionatului Diviziei
A2 și s-a calificat pentru barajul de promovare
în Divizia A1.
La baschet echipa de seniori a avut, în
campionatul Ligii Naționale, ediția 2020-2021, o
clasare la nivelul obiectivului stabilit.
La fotbal, echipa de seniori, care a avut ca
obiectiv promovarea în Liga a II-a, s-a clasat pe
locul al treilea în seria a 2-a.
La tenis de masă, sportivii au participat,
individual, la Campionatul Național, Cupa
României și Top 12. Au încheiat campionatul la
jumătatea clasamentului Diviziei A.
REZULTATE SPORTIVE - 2020

La loturile naționale ale României, CSM
Focșani 2007 a fost reprezentat de 2
sportive la atletism – Claudia Prisecaru și
Corina Ilinoiu, 3 sportivi la handbal –
Bogdan Mănescu, Alexandru Golea și
Nicolas Vișan, 4 la judo – Laris Borș, cu
participări la Campionatul European U 23 și
Campionatul Mondial U 23, Bogdan Drîmbă,
Răzvan Burdușel și Ana-Maria Petrescu, la
tenis de câmp, de Maria-Daciana Ciubotaru,
medaliată cu bronz cu echipa României la
Zona Winter Cup din Portugalia. La arte
marțiale, CSM 2007 a avut și are în loturile
naționale 4 sportivi - Daniel Fusaru,
Andreea Arginteanu, Irina Paraschiv, Stefan
Gotu fără participări la competițiile
internaționale, care au fost anulate în 2020,
iar la juniori – 3 sportivi: David Antonescu,
Denis Miron și Alexandru Bratosin, care au
evoluat la calificările pentru campionatele
europene cu echipele României.
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