ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului Municipiului Focşani
Consiliul local al Muncipiului Focşani , judeţul Vrancea , întrunit în şedinţă
ordinară;
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani prin care se
propune aprobarea Statutului Municipiului Focşani, raportul comun întocmit de Serviciul
administraţie publică locală, agricultură, cadastru, Direcţia resurse umane, coordonare
unităţi subordonate, Direcţia economică şi Serviciul comunicare înregistrat la nr.
44787/29.08.2014 ;
- în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutulcadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;
- văzând avizul favorabil al comisiei pentru buget şi administraţie și amendamentului
consilierului local Milea Lionida;
- în baza art. 36 alin (3) lit. “a” şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Statutul Municipiului Focşani, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 17/1992.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică
locală compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii,
care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică, Direcţia administrație
publică locală, Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, Direcția
tehnică, Serviciul comunicare, compartimentul de protecție civilă, compartimentul
proiecte, compartimentul audit, compartiment contracte, achiziții, energetic.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Nițu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 25 septembrie 2014
Nr. 256
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la Hotărârea nr. 256/25.09.2014

STATUTUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

Art.1
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind
Statutul – cadru al unităţii administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003,
Consiliul Local al Municipiului Focşani aprobă Statutul Municipiului Focşani prin
Hotărârea nr. 256/25.09.2014.
Art.2
a) Întinderea teritoriului administrativ şi delimitarea teritorială
Municipiul Focşani, resedinţă de judeţ, este situat în Regiunea de Dezvoltare
Sud-Est a României, străjuind partea sud-estică a Carpaţilor de curbură, la contactul
dintre Câmpia Siretului inferior şi dealurile subcarpatice, ce culminează cu Măgura
Odobeştilor (1001 m).
Situat în partea de sud est a judeţului Vrancea, Municipiul Focşani se află la o
distanţă de 200 km de Bucureşti ,
capitala României, 200 km de Braşov,
240 km de Iasi, 100 km de Galaţi, la
intersecţia căilor de comunicaţie
rutiere şi feroviare europene, fiind
străbătut de coridorul feroviar nr. 9
(Helsinki - Moscova - Chişinău Bucureşti - Plodviv) şi poate
beneficia de propunerea de extindere
a coridorului rutier nr. 1 (Talin Varşovia - Cernăuţi - Bucureşti),
devenind astfel un punct de
intersecţie al României.
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Geografic, Municipiul Focsani este încadrat la intersecţia latitudinii nordice de 45
grade şi 42 min. cu longitudinea estică de 26 grade şi 13 min.
Municipiul Focşani are următorii vecini:
 La nord: comuna Garoafa;
 La est: comuna Vânători;
 La sud-est: comuna Răstoaca;
 La sud: comunele Slobozia, Ciorăşti şi Milcovul;
 La sud-vest: comuna Goleşti;
 La vest: comuna Coteşti şi Câmpineanca;
 La nord-vest: oraşul Odobeşti
Municipiul Focşani se întinde pe o suprafaţă de 4.712,96 ha., ceea ce reprezintă 1%
din suprafaţa judeţului Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie.
SUPRAFAŢA
din care:
Intravilan
Extravilan

TOTALĂ

4.712,96 ha
1.818,99 ha
2.893,97 ha

Municipiul Focşani are două localităţi componente: Mândreşti-Moldova şi
Mândreşti-Munteni.
Fiind situat pe magistrala feroviară Bucureşti - Ploieşti - Bacău - Suceava şi pe
cea rutieră Bucureşti – Buzău – Suceava pe E 85 (DN 2), flancat de râurile Putna, spre
răsărit la o distanţă de 7 km., şi Milcovul, spre miazăzi la o distanţă de 2 km., municipiul
Focşani se situează în câmpia joasă a Siretului Inferior la o altitudine de 50- 55 m
deasupra mării, câmpie ce se întinde de la linia Mărăşeşti, Vânători, Tătăranu, Ciorăşti
până la albia Siretului.
Teritoriul judeţului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din ţara
noastră. Răspândirea focarelor de cutremure pune în evidenţă existenta a două zone:
Zona 1: trunchiul Vrîncioaia-Tulnici-Soveja, unde se produc cutremure la adâncimi între
80-160 km., legat de curbura arcului carpatic.
Zona 2: în regiunea de câmpie între Râmnicul Sărat, Mărăşeşti şi Tecuci unde se produc
cutremure mai puţin adânci.
Seismele, cu epicentru în Vrancea, au origine tectonică, fiind provocate de
deplasările blocurilor scoarţei sau alte părţi superioare ale învelişului, în lungul unor falii
formate anterior sau în lungul unora foarte adânci. Cutremure devastatoare, cu
magnitudinea cuprinsă între 7 şi 8 grade pe scara Richter, s-au înregistrat în 8 octombrie
1620, 9 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie 1790, 26 octombrie 1802, 14
noiembrie 1829, 28 ianuarie 1838. În secolul al XX-lea, cele mai semnificative
evenimente au avut loc la 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 care a distrus aproape în
întregime oraşul Panciu având magnitudinea de 7,4 grade, 4 martie 1977 cu
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magnitudinea de 7,2 grade, 30 august 1986 cu magnitudinea de 7 grade, 30 şi 31 mai
1990 cu magnitudinea de 6,9 respectiv 6,4 grade.
Analiza factorilor de risc la nivelul municipiului Focşani trebuie să ţină cont în
mod prioritar de faptul că cea mai importantă zonă seismică din România se află în zona
Vrancea.
Pe teritoriul Municipiului Focşani, clima este temperat continentală, influenţată
de adăpostul Carpaţilor de curbură, cu variaţii mari de temperatură.
Temperatura medie este de cca. 9 ° Celsius, maxima absolută înregistrată fiind de
+42,3 °C (iulie 1990), iar minima absolută de -33,7 °C (februarie 1987).
Volumul precipitaţiilor depăşeşte 400 mm, lunile cele mai ploioase fiind mai –
iunie, iar cele mai secetoase decembrie – februarie.
Numărul zilelor cu ninsoare este de cca. 20 pe an.
Vânturile dominante în toate anotimpurile bat dinspre nord – est, iar vânturile
calde, mai rare, dinspre sud, sud-est.

b) Scurt istoric
Denumită în multe scrieri “Oraşul de pe Milcov“, râul pe care voievodul Ştefan
cel Mare a stabilit hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească în anul 1482, localitatea a
intrat în conştiinţa oamenilor drept “Oraşul Unirii”.
Toponimia oraşului Focşani se trage de la numele familiei Focşa “moldoveni
buni şi drepţi, din vremea lui Ştefan cel Mare”. Desi atestat documentar din secolul al
XVI-lea (30 ianuarie 1575 când, Alexandru Vodă din Ţara Românească arăta, într-un
document, că a fost lovit “cu înşelăciune pe la Focşani de Ioan Vodă”), aşezarea de pe
Milcov este mult mai veche. Săpaturile arheologice efectuate în anul 1977 în sudul
Focşaniului atestă că vatra actuală a oraşului a fost locuită încă din neolitic, obiectele
descoperite aparţinând culturii Cris (cca. 5000 î. Hr.). Au mai fost descoperite un tezaur
dacic din secolul III – II î. Hr., un tezaur de monede imperiale romane, alte mărturii ale
culturii materiale care au aparţinut carpilor şi sarmaţilor din sec. II - III e.n..
În 1859 are loc unificarea României. Acesta este un moment cheie în istoria
României, sărbătorit şi astăzi. La Focşani a funcţionat, între anii 1859 şi 1862, Comisia
Centrală. Aceasta era însărcinată cu elaborarea legilor comune celor două Principate
Unite, Curtea de Casaţie pentru două Prefecturi (Putna şi Râmnicul Sărat), două
tribunale, două secţii de poliţie şi două municipalităţi. În anul 1862 se realizează unirea
celor două părţi ale oraşului - Focşaniul Munteni şi Focşaniul Moldoveni, Focşaniul
devenind reşedinţa Judeţului Putna.
Oraşul a cunoscut o uriaşă dezvoltare în perioada dintre Unire şi Declaraţia de
Independenţă. Clădiri importante datează din acea perioadă, cum ar fi Gimnaziul,
cunoscut astăzi drept Colegiul Naţional Unirea, construit în 1866, Spitalul Judeţean în
1867 şi Grădina Publică în 1873. Sfârsitul sec. al XIX-lea şi începutul secolului al XXlea cunoaşte aceeasi dezvoltare înfloritoare, se înfiinţează Societatea Filarmonică
denumită simbolic “Doina Vrancei” (1907), Biblioteca Publică (1912), Teatrul “Mr. Gh.
Pastia” inaugurat în 1913 şi Palatul de Justiţie.
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La 8 septembrie 1917 se semnează, la Focşani, armistiţiul între reprezentanţii
Armatei Române şi cei ai Puterilor Centrale.
Între cele două războaie mondiale se continuă procesul de dezvoltare a oraşului
Focşani prin construirea unei uzine electrice, Ateneul Popular, clădirea Băncii Naţionale,
Palatul Telefoanelor; se îmbunătăţeşte reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua stradală, se
construieşte Mausoleul Eroilor (între anii 1924 – 1926), Monumentul Eroilor
Regimentului 10 Dorobanţi (1930).
După anul 1950, se înregistrează un rapid proces de industrializare, cu implicaţii
directe în procesul de creştere economică, migrarea populaţiei către mediul urban şi
implicit în structura urbană a localităţii:
- apar primele cartiere de blocuri de locuinţe (Cartierul Gară, Cartierul Sud, Cartierul
Bahne, zona de centru a oraşului);
- se prefigurează zona industrială care se va dezvolta treptat;
- s-au construit Fabrica de Confecţii (azi S.C. INCOM S.A.), Combinatul de prelucrare a
lemnului, Întreprinderea de scule şi elemente hidraulice (S.C. ROMSEH S.A.),
Întreprinderea de aparataj electric (S.C. INSTAELECTRIC S.A.), întreprinderi de
producere, prelucrare şi valorificare a vinului (S.C. VINICOLA S.A., S.C.VINCON
S.A.), Întreprinderea de prelucrare mase plastice (S.C. UNIPLAST S.A.), Întreprinderea
de vase emailate (VEF), Întreprinderea metalurgică (METANEF), unităţi aparţinând
industriei uşoare (S.C. HEIM-MILCOV S.A., FILATURA, EFECTOFIL), precum şi
întreprinderi din industria alimentară (prelucrarea laptelui, valorificarea cărnii,
valorificarea legumelor şi fructelor).
Oraşul Focşani a devenit municipiu, reşedinţă a judeţului Vrancea, odată cu noua
împărţire administrativ - teritorială a României din anul 1968.
c) Populaţia municipiului:
Municipiul Focşani are o populaţie de 79.315 (conform Direcţiei de Statistică a
Judeţului Vrancea, urmare a recensamântului populaţiei din anul 2011)
Locuitorii Municipiului Focşani reprezintă 0,39% din populaţia ţării, 3,11% din
populaţia regiunii Sud-Est şi 23,30 % din populaţia judeţului Vrancea, cu o densitate de
70 locuitori/km2.
Femeile reprezintă 51,2% din populaţia municipiului.
Populaţia municipiului Focşani structurată pe grupe de vârstă se prezintă astfel:
- Populaţia tânără (0-14 ani) – 13,8%
- Populaţia adultă (15-59 ani) – 69,1%
- Populaţia vârstnică (peste 60 ani) – 17,1%
Recensământul din 2011 arăta că la Focşani preponderenţi sunt ortodocşii urmaţi de
romano-catolici. Comunitatea romano-catolică atipică zonei se datorează şi vechii tradiţii
catolice a zonei încă din secolul XII.
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Nr. populaţie
71.171
395
182
146
98
70
57

Religie
Ortodocşi
Romano-catolici
Creştini după Evanghelie
Penticostali
Adventişti
Creştini de rit vechi
Martorii lui Iehova

Din punct de vedere etnic Focşaniul este un oraş compact unde populaţia română
este preponderentă-90%, existând şi o comunitate mai importantă – persoane de etnie
romă 1,2% (980 persoane).
Etnie

Nr.
populaţie
71315
980
28
23

Români
Romi
Maghiari
Turci

Resursele de muncă, în municipiul Focşani, au înregistrat, în ansamblul
economico-social, mutaţii generate de factorii specifici perioadei de tranziţie cum ar fi:
schimbări profesionale şi structurale ale economiei de piaţa, privatizarea, şomajul. În
ultimii ani se înregistrează o puternică migraţie în occident, a forţei de muncă din
Focşani.
Populaţia activă intre 20-64 de ani din Municipiul Focşani este de 56.594
persoane. Nu există date care să arate ce procent din această populaţie activă se regăseşte
în realitate în municipiu. Migraţia masivă, vizibilă, în ultimii ani a populaţiei active din
Focşani către ţări occidentale gen Italia, Spania, Germania etc. este aproximată de diverşi
factori din comunitate la o cincime din populaţia oraşului. Această migraţie masivă a
forţei de muncă creează probleme pentru dezvoltarea economică locală, ultimii ani
înregistrând paradoxul imigraţiei din alte judeţe sau chiar din Republica Moldova.

Art.3
a) Denumirea municipiului
FOCŞANI – municipiu cu statut de autoadministrare, unitate administrativ
teritorială de rangul II şi reşedinţă a judeţului Vrancea.
Municipiul Focşani este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică
deplină şi patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de
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înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi
la unităţile bancare, titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat, precum şi din raporturile
cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
b) Autorităţile administraţiei publice locale
Administraţia publică locală se întemeiază, potrivit Constituţiei României şi Legii
administraţiei publice nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pe principiul autonomiei locale, al descentralizării, deconcentrării serviciilor publice,
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării
cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Potrivit art.120 alin.(1) din Constituţia României "autorităţile administraţiei
publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt consiliile locale
alese şi primarii alesi, în condiţiile legii".
Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi
administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe, în condiţiile
legii.
Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari ca autorităţi ale
administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Mandatul primarului şi consiliului local este de 4 ani. Mandatul se exercită în
condiţiile legii.
În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie
de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care
îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe
exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate.
Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca,
în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în
mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi
municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe
principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea
problemelor întregului judeţ.
În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean,
pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi
de subordonare.
În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi
judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice
locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi
atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale
trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege.
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Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de
resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în
condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică,
de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de
utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în
scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori
al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările
urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativteritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de
dezvoltare de interes comun.
Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale componente îsi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor
autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi
administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor
locale sau consiliilor judeţene, după caz.
Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în
condiţiile legii.
Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa,
inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare
zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după
caz, în condiţiile legii.
În justiţie, unitatea administrativ-teritorială municipiul Focşani este reprezentată
de primar.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în
Municipiul Focşani sunt :
Consiliul Local al Municipiului Focşani, ca autoritate legislativă locală :
b-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, telefon 0237-236000;
Primarul Municipiului Focşani, ca autoritate executivă :
b-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, telefon 0237-236000;
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Consiliul local este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.
Numărul membrilor consiliului local a fost stabilit prin ordin al prefectului
judeţului, în funcţie de numărul locuitorilor municipiului.
Consiliul Local al Municipiului Focsani s-a constituit la data de 21 iunie 2012 şi
este compus din 21 consilieri, din care 14 USL, 4 APV, 3 PPDD, respectându-se
structura politică rezultată în urma alegerilor autorităţilor administraţiei publice din data
de 10.06.2012.
Mandatul consiliului local este de 4 ani care poate fi prelungit, prin lege
organică, în caz de război sau catastrofă.
Consiliul local îsi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării
ca legal constituit a consiliului nou-ales. Mandatul se exercită în condiţiile legii.
Consiliul local alege din rândul membrilor săi, pe durata mandatului, o comisie
de validare şi comisii pe diferite domenii de activitate, acestea fiind:
- Comisia de buget şi administraţie publică
- Comisia de urbanism şi agricultură,
- Comisia pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătatre şi sport
Consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis
al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de
acesta.
Consilierul local ales preşedinte de şedinţă poate fi schimbat din funcţie, la
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie.
Consiliul local se întruneşte în şedintă ordinară lunar, la convocarea primarului,
sau ori de cate ori este necesar în şedintă extraordinară, la cererea primarului, sau cel
putin a o treime din numărul membrilor consiliului.
Şedintele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea
consilierilor.
Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie.
Şedinţele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor în care consilierii
decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu usile închise.
Lucrarile şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a statului.
Consiliul local îsi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare, întocmit în baza Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/
2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi adaptat la specificul municipiului
Focsani şi Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al
municipiului Focşani are următoarele categorii de atribuţii:
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- atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes local
- aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local;
- aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes
local;
- exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în
condiţiile legii
- aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
- aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,
precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în
numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
- stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
- aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
- aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor
- hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes local, în condiţiile legii;
- hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
- avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
- atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de
interes public local
- asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
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8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
- hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi
didactic;
- sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
- poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
- aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale
şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
- poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local;
- hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune
Consiliul local conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite
titlul de cetăţean de onoare al municipiului Focşani, în baza regulamentui propriu care
face parte integrantă din statut. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii
titlului conferit.
Consiliul local poate înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de interes
local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu
respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun.
Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
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Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în
condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului
de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în
caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
Mandatul se exercită în condiţiile legii.
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor
consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi
instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai
autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor
consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele
normative , primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate
cu funcţionari publici şi personal contractual.
Primarul conduce serviciile publice locale.
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al
României.
Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la şedinţele de consiliu local,
solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.Modelul eşarfei se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Primarul este şeful administratiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de
buna functionare a acestuia. Între consiliul local şi primar nu există raporturi de
subordonare.
În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul
municipiului Focşani îndeplineşte următoarele atribuţii:
îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură
funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului
- prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului local;
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- iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului
secundar.
- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes local;
- ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d) din Legea nr. 215/2001;
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d) din
Legea nr. 215/2001, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale;
- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local;
- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte
normative;
- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau
individual.
Municipiul Focsani are un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îsi păstrează statutul de consilier
local.
Municipiul Focsani are un secretar. Acesta este funcţionar public de conducere,
cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii
din funcţie.
Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu
viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al
primarului constituie primăria, o structură funcţională cu activitate permanentă, care duce
la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale.
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Art.4
Căile de comunicaţie existente şi categoria acestora
Reţeaua de comunicaţii este dispusă radial, accesul în oraş făcându-se prin şase
porţi de intrare:
 dinspre sud pe E85 (DN2) din direcţia Bucureşti - Buzău prin Bariera Bucureşti;
 dinspre est, pe DJ 204 din direcţia Brăila - Galaţi prin Bariera Brăilei şi Galaţi;
 dinspre est, pe DJ 204D din direcţia Suraia prin Bariera Galaţi – Suraia;
 dinspre nord, pe E85 din direcţia Suceava – Bacau - Mărăşeşti sau Iasi - Vaslui Tecuci prin Bariera Mărăşeşti şi pe DJ 204E şi DJ 209 din direcţia Petreşti şi
Vânători;
 dinspre vest, pe DN 2D prin Bariera Drumul Vrancei - Odobesti din directia
Târgul Secuiesc – Vidra – Boloteşti – Drumul Vrancei sau pe DJ 205C din direcţia
Vidra- Bolotesti – Odobesti – Focşani;
 dinspre sud, pe DC 141 prin Bariera Coteşti din direcţia comunei CâmpineancaDrumul european E576 (Cluj-Napoca - Dej - Beclean – Bistriţa( pe traseul
str.Libertăţii, b-dul Independenţei, str. Gării, b-dul Republicii, P-ţa Petru Rareş,
str.1 Decembrie, Calea Moldovei) - Vatra-Dornei - Suceava);
Prin municipiul Focșani se realizează un trafic auto intens, atât intern cât şi
internaţional.
Municipiul Focsani este situat pe magistrala feroviară 50, la nivelul teritoriului
României, care face legătura între Ploieşti – Buzău – Focşani -Bacău – Roman – Paşcani
– Suceava, iar la nivel european pe coridorul paneuropean IX. Zilnic, prin Gara Focşani
trec 52 trenuri de călători.
Municipiul Focşani se află pe traseul căii navigabile „Canalul magistral SiretBărăgan între Adjud şi Dridu”.
Pe calea rutieră municipiul Focşani se află pe ruta Bucureşti – Buzău – Suceava pe
E 85 (DN 2).
Reţeaua stradală a Municipiului Focsani are o structură radial-concentrică şi s-a
dezvoltat având la bază reţeaua de drumuri europene, naţionale şi judeţene care îl
traversează.
Reţeaua stradală existentă are o lungime totală de 129,81 km, din care 38,76 km
străzi categoria a II-a şi 91,05 km străzi categoria a III-a.
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Art.5
Date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi alte asemenea :

a)Educatie
Învăţământul preuniversitar de stat
Activitatea de educaţie se realizează prin Inspectoratul Şcolar Judetean Vrancea
ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei Naționale, cu personalitate
juridică, care asigură coordonarea, organizarea, conducerea şi controlul întregii activităţi
de educaţie de pe raza municipiului şi a judeţului Vrancea.
Inspectoratul Şcolar Judetean Vrancea are în principal următoarele atribuţii:
a) aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naționale la nivel judeţean;
b) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predareînvăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia
şcolară;
c) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi
instituţiilor de învăţământ;
d) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor
şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;
e) coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la
nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ;
f) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerului
Educaţiei Naționale pe aria judeţului, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare
şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi
tineretului;
g) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice
locale şi unităţile de învăţământ;
h) coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei
Naționale din aria judeţului;
i) prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului. Acest
raport se face public;
j) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea
unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;
k) aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean;
l) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea
resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului;
m) monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor
didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,
organizează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează concursurile de
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ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unităţile de
învăţământ preuniversitar particular;
n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de
învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;
o) înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei Naționale reţeaua şcolară din raza lor
teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica
educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel
regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor
economici şi a partenerilor sociali interesaţi;
p) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar;
q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind
educaţia.
Din punct de vedere financiar cheltuielile de funcţionare, întreţinere, reparaţii şi
investiţii ale unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat şi postliceal din Municipiul
Focşani se asigură din bugetul Municipiului Focsani. În prezent există 29 centre bugetare
de execuţie la care sunt arondate 11 unităţi de învăţământ.

TIPUL
INSTITUŢIEI

NUMĂRUL DE POSTURI
NUMĂRUL
PENTRU INSTITUTIILE
ANTEPRESCOLARILOR/PRESCOL
DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
ARILOR/ ELEVILOR
FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL

NUMAR
DIN CARE:
CENTRE
UNITATI
BUGETARE ARONDATE

CRESE

1

0

100

GRĂDINIŢE

7

11

2455

SCOLI GIMNAZIALE

8

0

COLEGII/LICEE
SCOLI
POSTLICEALE
SANITARE
TOTAL

12

0

6192
8876

1

0

259

29

11

17882

1
2
3
4
5

Centre de execuţie bugetară
Înstituţii de învăţământ preuniversitar de stat
cu personalitate juridică
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Focşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Focşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Focşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Focşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 Focşani
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Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 Focşani

Nr.
crt.

16

1755,4 POSTURI

Instituţii de învăţământ preuniversitar de
stat fără personalitate juridică arondate
centrelor de execuţie bugetară

x
x
Grădiniţa cu program normal nr. 10 Focşani

x
Grădiniţa cu program prelungit nr. 11
Focşani
Grădiniţa cu program normal nr. 19 Focşani

x

7
8
9

Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Focşani
Şcoala Gimnazială „Nicoale Iorga” Focşani
Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” Focşani

10
11
12

Şcoala Gimnazială nr. 3 Focşani
Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani
Şcoala Gimnazială nr. 7 Focşani

13
14
15
16
17
18

Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Focşani
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare „Focşani
Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focşani
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Focşani
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Focşani
Liceul Tehnologic“G.G. Longinescu” Focşani

19
20
21

Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focşani
Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focşani
Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza”
Focşani
Colegiul National „Unirea” Focşani
Colegiul Economic ”Mihail Kogalniceanu”
Focşani
Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focşani
Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani
Liceul cu Program Sportiv Focşani
Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” Focşani
Şcoala Postliceală Sanitară “ Hippocrate”
Focşani
Creşe Focşani

22
23
24
25
26
27
28
29

x
x
Grădiniţa cu program normal nr. 4 Focşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Focşani
Grădiniţa cu program normal nr. 21 Focşani

x
Grădiniţa cu program normal Mândreşti
Focşani
Grădiniţa cu program normal nr. 3 Focşani

x
Grădiniţa cu program normal nr. 6 Focşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Focşani

x
x
Grădiniţa cu program prelungit nr. 15
Focşani

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Invatamant preuniversitar particular
- Gradiniţa cu program prelungit “Armonia” Focşani
- Centrul de zi “Maria – Ajutorul Copiilor” Focşani
- Gradiniţa cu Program Prelungit “Regatul Poveştilor” din municipiul Focşani
- Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”
- Şcoala Postliceală Sanitară “Vasile Alexandri”
- Şcoala Postliceală F.E.G. Education Focşani

17

Activităţi extraşcolare
Conţinutul instruirii şi educaţiei la toate nivelurile de organizare a
învăţământului se completează prin activităţi extraşcolare.
Activităţile extraşcolare se organizează de către şcoli, cluburi, palate ale
copiilor şi elevilor, administraţia judeţeană a taberelor, conducera taberelor şcolare şi
bazelor sportive, turistice şi de agrement şi de alte unităţi pentru activităţi
complementare, cu sprijinul familiei şi al altor factori interesaţi.
Activităţile extraşcolare au conţinut ştiinţific, cultural-artistic, umanitar,
ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ.
Ministerului Educaţiei Naționale, prin Inspectoratul Şcolar al judeţului Vrancea,
asigură şi controlează realizarea obiectivelor instruirii şi educaţiei extraşcolare.
b) Cultură
Activitatea culturală se realizează prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Vrancea, ca serviciu deconcentrat, de specialitate al Ministerului Culturii, care asigură
coordonarea, organizarea, conducerea şi controlul întregii activităţi culturale de pe raza
municipiului şi a judeţului Vrancea.
Direcţia judeţeană pentru cultură Vrancea pune în practică priorităţile definite de
Ministerul Culturii, adaptate la condiţiile specifice zonei, coordonează şi controlează
activitatea tuturor instituţiilor publice de cultură din judeţ.
La nivelul Municipiului Focşani funcţioneaza 7 instituţii de cultură din care:
3 finantate de Consiliul Județean Vrancea ( Muzeul Vrancei, Centrul Cultural
Vrancea şi Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea)
4 finantate de Municipiul Focşani (Teatrul Municipal Focşani, Ateneul Popular
“Mr. Gh. Pastia”, Ansamblul Folcloric “Ţara Vrancei”, Formaţia Corală
Tradiţională “Pastorala”).
o Ansamblul Folcloric “Ţara Vrancei” este o instituție care îndeplineşte
rolul de promovare si valorificare a culturii tradiţionale, a creaţiei populare
contemporane, printr-o riguroasă activitate artistică, realizată prin
spectacole pe stagiuni. Ansamblul poate iniţia si desfăşura proiecte in
domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale si a creaţiei muzicale
populare contemporane
o Teatrul Municipal Focşani este teatru dramatic profesionist şi are ca scop
organizarea de stagiuni permanente de spectacole la sediu sau în alte
localităţi.
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o Ateneul Popular “Mr Gh Pastia” Focşani este un centru cultural care
desfaşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente,
a culturii tradiţionale şi a promovării valorilor culturale şi artistice prin
organizarea de stagiuni de concerte ale diferitelor genuri de muzică,
festivaluri, editarea de materiale informative, studii, prognoze,in sectorul
culturii, cursuri de formare, seminarii, reuninuni, dezbateri, saloane şi
lansări de carte, expoziţii etc.
o Formația Corală Tradițională “Pastorala” este o instituție de spectacole
de repertoriu, persoană juridică de drept public, care realizează și prezintă
producții artistice și funcționează în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Focșani.
Formația Corală Tradiționalî “Pastorala”
îndeplinește și rolul de promovare și valorificare a culturii muzicale,
autohtone și universale, tradiționale, naționale, a creației corale
contemporane, printr-o riguroasă activitate artistică, realizată prin
spectacole pe stagiuni la nivel local, județean, național și internațional.
c) Sănătate
Serviciile de sănătate publică în Municipiul Focşani sunt asigurate de :
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea
Casa Judeţeană de Asigurări pentru Sănătate Vrancea
Centru de Transfuzie Sanguină Focşani
Spitalul Judeţean „Sf. Pantelimon” Focşani – nivelul III de competenţă
Spitalul Militar de urgenţă Focşani „Dr. Al. Popescu” – nivelul III de competenţă
5 Complexe medicale
Staţie de dializă
Centru de diabet judeţean
Centru de diagnostic şi tratament al persoanelor în vârstă
Staţie de hemidializă
Clinică de zi pentru copii infestaţi cu HIV
Cabinete medicale de familie
Cabinete medicale de medicină generală
Cabinete medicale pe specialităţi
Cabinete stomatologice
Dispensare şcolare
Farmacii
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea
Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea
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d) Asistenţă socială
În Municipiul Focşani serviciile sociale sunt asigurate de:
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, unitate de subordonare
locală şi finanţată din bugetul Municipiului Focşani are ca Obiect acordarea de
servicii sociale cu caracter primar menite sa asigure prevenirea, limitarea sau
inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice,
persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie ce pot
genera marginalizarea sau excluderea sociala.
Serviciul Public „Creşe”din municipiul Focşani, unitate de subordonare locală
şi finanţată din bugetul Municipiului Focşani este un serviciu de interes local,
public, care ofera, pe timpul zilei, servicii de educatie timpurie anteprescolara,
servicii integrate de ingrijire si supraveghere a copiilor de vârsta antepreşcolara .

Cantina de Ajutor Social Focşani, unitate de subordonare locală şi finanţată din
bugetul local al Municipiului Focşani, asigură zilnic hrană persoanelor fără
venituri sau cu venituri reduse.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani, unitate de subordonare locală,
înfiinţată în 2007 şi finanţată din bugetul local al Municipiului Focşani, asigură
aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice
beneficiare de asistență socială, potrivit legii și de a a acorda sprijin și asistență în
vederea prevenirii situațiilor ce pun în pericol securitatea personelor ocrotite,
precum și pentru reintegrarea acestora în familie și în comunitate. Căminul pentru
Persoane Vârstnice acordă servicii de asistenţă socială şi medicală persoanelor în
vârstă cazate în acest cămin, pentru un număr maxim 60 de asistaţi.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea instituţie
publică, înfiinţată în 2004, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vrancea care
asigură protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi servicii sociale persoanelor
adulte cu handicap şi celor aflate în nevoie. Prin cele patru direcţii de specialitate
Direcţia pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, Direcţia pentru
Protecţia Persoanelor Adulte cu Handicap sau Aflate în Nevoie, Direcţia Juridică şi
Direcţia Economică coordonează activitatea de asistenţă socială la nivelul
judeţului, colaborează cu autorităţile publice locale, structurile deconcentrate şi
descentralizate cu atribuţii în domeniul social şi ONG-urile din sectorul social. În
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea
există 10 servicii de tip rezidenţial cu o capacitate totală de 140 de copii protejaţi
(copii cu dizabilităţi, copii abuzaţi/neglijaţi)
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Organizaţii non-profit precum: Societatea Naţională de Cruce Roşie – filiala
Vrancea– cu servicii pentru persoane vârstnice, femei victime ale abuzului şi multe
programe anuale de informare şi consiliere pentru tineri şi comunitate, pe
probleme sociale şi de sănătate, Fundaţia Academică „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” – cu servicii zilnice pentru persoane vârstnice, Fundaţia Lumea Copiilor–
servicii lunare pentru copii cu handicap, Căminul Speranţei – serviciu rezidenţial
pentru copii depistaţi pozitivi cu HIV, Asociatia „Speranţa Andradei” – serviciu
pentru copii cu sindromul autist, Asociaţia „Maria Francesca”, Asociaţia
„Promotorilor Dezvoltării Locale”, Asociaţia „Assistance”.
Deasemeni, Municipiului Focşani cofinanțează două adăposturi de noapte .

e) Sport
În Focşani funcţionează următoarele structuri sportive:
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea
 Clubul Sportiv „Unirea Focşani”, subordonat şi finanţat de Ministerul
Tineretului şi Sportului
 Liceul cu program sportiv Focșani, subordonat Ministerului Educației Naționale
 Clubul Sportiv Școlar, subordonat Ministerului Educației Naționale
 Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică , subordonat Ministerului Educației
Naționale
 Clubul Sportiv Municipal 2007, finanţat de Municipiul Focşani care are ca
obiect de activitate dezvoltarea sportului de masă şi a sportului de performanţă
aferente a 10 discipline sportive:
o Atletism
o Baschet
o Judo
o Arte marțiale
o Volei
o Handbal
o Tir sportiv
o Tenis de camp
o Șah
o Rugby
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 17 asociaţii și 21 de cluburi sportive private pe diferite ramuri:
o fotbal,
o judo,
o atletism,
o handbal,
o şah,
o baschet,
o rugby,
o taekwondo
o gimnastică
o tenis
o arte marţiale
o culturism, fitness şi aerobică
În vederea desfăşurării sportului de performanţă şi de masă municipiul dispune
de o bază materială compusă dintr-o sală polivalentă, 8 terenuri de tenis, 2 stadioane,
precum și 19 săli de sport şi 20 terenuri de sport aparținând domeniului public al
municipiului Focșani și aflate în administrarea unitatilor din invatamantul preuniversitar
de stat.
SITUAŢIA BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL FOCŞANI
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Componenta
Denumire
Sala Polivalentă

Clubul sportiv
„Unirea” Focsani

8

9
10

11
12
13
14
15
16

Clubul Sportiv
Municipal 2007
Focșani

Detinator

Sala

Directia pentru Sport şi Tineret judeţul
Vrancea
Clubul sportiv „Unirea” Focsani
Clubul sportiv „Unirea” Focsani
Clubul sportiv „Unirea” Focsani
Clubul sportiv „Unirea” Focsani
Clubul sportiv „Unirea” Focsani
Clubul sportiv „Unirea” Focsani

Teren

x
Atletism
Box
Judo
Tir
Tir
Tenis
Minifotbal

Consiliul Județean Vrancea

Stadionul tineretului

Consiliul Județean Vrancea
Municipiul Focsani

Stadionul Milcovul Sud
2 terenuri de tenis in parcul Balcescu

Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Focsani
Scoala Gimnaziala „Ion Basgan” Focsani
Scoala Gimnaziala nr. 3 Focsani
Scoala Gimnaziala “Anghel Saligny”
Focsani
Scoala Gimnaziala nr. 7 Focsani
Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta”
Focsani
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x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Scoala Gimnaziala „Stefan cel mare”
Focsani
Scoala Gimnaziala “Duiliu Zamfirescu”
Focsani
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”
Focsani
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”
Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu”
Focsani
Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”
Focsani
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focsani
Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”
Focsani
Colegiul Economic ” M. Kogalniceanu”
Focsani
Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focsani
Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttărescu”
Colegiul National „Unirea” Focsani
Colegiul National „Al. Ioan Cuza” Focsani
Liceul cu Program Sportiv Focsani
Clubul Scolar de Gimnastica Focsani
Centru scolar pentru educaţie incluzivă
„Elena Doamna” Focsani
Clubul Sportiv Școlar

f) Televiziuni, posturi de radio şi publicaţii
- FOCUS DIPLOMATIC TV , TV ATLAS
- RADIO DADA,
- Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea
g) Poştă şi telecomunicaţii
- telefonie fixă




- Telefonie mobila





ROMTELECOM
UPC
DIGI
VODAFONE
ORANGE
COSMOTE
DIGI
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x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

h) Instituţii financiar bancare - sucursale Focşani
1. Banca Comercială Carpatica
2. Romanian International Bank
3. Banca Transilvania
4. Banca Cooperatistă Putna
5. Banca Comercială Română
6. Unicredit Ţiriac Bank
7. Piraeus Bank România
8. BRD-Groupe Societe Generale
9. Volksbank România
10.CEC Bank
11.Bancpost
12.Banca Românească
13.Credit Europe Bank
14.OTP Bank România
15. Puncte de lucru ale altor unităţi bancare care îşi desfăşoară activitatea în
municipiul Focşani dar sunt înregistrate în judeţele în care firma mamă îşi are
sediul social
Art. 6
a) Principalele funcţiuni economice ale municipiului:
În urma Revoluţiei din 1989, economia municipiului Focşani a suferit schimbări
structurale profunde, ca urmare a transformării economiei statului într-o economie de
piaţă.
Comerţul este o tradiţie în Focşani - aici se desfăşurau activităţile comerciale
dintre Moldova şi Muntenia. Pe de altă parte, Focşaniul are de asemenea o tradiţie în
agricultură, iar acest sector continuă să fie activ (20% din economie). Mai recent
sectoarele de industrie şi de construcţii au început să se dezvolte.
Începând cu 1989, companii private au început să investească în Focşani, iar
astăzi există 3.401 de companii private, 939 persoane fizice autorizate, 474 întreprinderi
individuale şi 38 întreprinderi familiale. În plus, activităţile industriale au suferit
schimbări structurale semnificative.
În funcţie de domeniul de activitate, 34,34% din companiile din Focşani
acţionează în sectorul comerţului, 28,86% în domeniul serviciilor, 5,78% în sectorul de
producţie / industrial , 9,71% activează în domeniul construcţiilor, 12,72% în transport şi
depozitare, 6,19% în turism, iar 2,4 % în sectorul agricol.
Privind activităţile de export, o dezvoltare considerabilă a afacerilor a fost
raportată de industria textilă.
Sectorul IMM e caracterizat în proporţie de 87,22% de micro-întreprinderi cu 1
până la 9 angajaţi. Acestea sunt în principal active în activităţile de comerţ şi servicii,
existând puţine companii de producţie. Majoritatea activităţilor comerciale constau în
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mini-market-uri, florării, magazine de confecţii, etc., în timp ce companiile de servicii
presupun restaurante şi hoteluri, agenţii de turism, saloane de înfrumuseţare, etc.
Sectorul serviciilor de construcţii era foarte puternic în privinţa personalului
calificat, dar care a emigrat în majoritate, spre ţări unde munca se plăteşte mai bine
(Spania şi Italia). Drept urmare, nivelul de activitate al sectorului de construcţii a scăzut,
iar oamenii care lucrează în această industrie s-au orientat spre activităţile comerciale.
Înregistrările arată că în ultimii 10 ani, 25% din forţa de muncă profesionistă a
Focşaniului a plecat la slujbe mai bine plătite în Spania şi Italia.
În ceea ce priveşte sectorul industrial, cel mai dezvoltat domeniu este cel al
industriei textile, specializat în principal pe confecţii. Până în prezent, sectorul textil a
cunoscut o dezvoltare considerabilă (cu o pondere de 1,71% ) şi este de 3 ori mai mare
decât producţia de băuturi (cu o pondere de 0,59%).
Următoarea ramură în activitatea industrială o reprezintă prelucrarea lemnului cu
o pondere de 1,05%. Focşaniul are o zonă bună de pădure, iar lemnul obţinut pe această
cale este exploatat. În principal lemnul este vândut şi prelucrat ca şi cherestea, dar este de
asemenea folosit pentru tocuri de geamuri şi usi şi mobilă.
Sectorul producţiei de vin este de asemenea prezent. Regiunea Focşaniului este
bine cunoscută datorită viilor şi calităţii vinului. Există trei mari companii de îmbuteliere
iar una dintre ele exportă produsul în Rusia. Se susţine ideea conform căreia vinul are un
potenţial de dezvoltare în viitor, ca şi produs comercial.

b) Ocuparea forţei de muncă
Rata şomajului în judeţul Vrancea este de 3,27% iar în Focşani de 1,49% ( 1.088
de şomeri).
Ocuparea forţei de muncă pe principalele domenii de activitate din municipiul
Focsani este următoarea: construcţii civile şi industriale, comerţ cu amănuntul de produse
alimentare şi industriale, confectii textile, mase plastice, emailate, instalatii electrice,
prelucrarea produselor alimentare, servicii în domeniul asistentei sociale, sanatate,
educatie, cultura, sport, utilitati publice.

Art. 7
a) Instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani:
1.- Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
2. -Serviciul Public “Crese” Focsani
3.- Poliţia Locală a Municipiului Focşani;
4.- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Focşani;
5.- Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani;
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6.-Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani;
7.- Cantina de Ajutor Social Focşani;
8.- Teatrul Municipal Focşani;
9.- Ansamblul Folcloric “Ţara Vrancei” Focşani”;
10.- Formaţia Tradiţională Corală “Pastorala” Focşani;
11.- Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focşani;
12.- Club Sportiv Municipal 2007 Focşani;
13.- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Focşani;
b)Instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani, numai din
punct de vedere financiar:
1.-Gradinita cu program prelungit nr.1
2.-Gradinita cu program prelungit nr.2
3.-Gradinita cu program normal nr.3
4.-Gradinita cu program normal nr.4
5.-Gradinita cu program normal nr.6
6.-Gradinita cu program prelungit nr.7
7.-Gradinita cu program prelungit nr.8
8.-Gradinita cu program normal nr.10
9.-Gradinita cu program prelungit nr.11
10.-Gradinita cu program prelungit nr.13
11.-Gradinita cu program prelungit nr.15
12.-Gradinita cu program prelungit nr.16
13.-Gradinita cu program prelungit nr.17
14.-Gradinita cu program prelungit nr.18
15.-Gradinita cu program normal nr.19
16.-Gradinita cu program normal nr.21
17.-Gradinita cu program prelungit nr.23
18.-Gradinita cu program normal Mandresti
19.-Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga”
20.-Scoala Gimnaziala “Ion Basgan”
21.-Scoala Gimnaziala nr.3
22.-Scoala Gimnaziala “Anghel Saligny”
23.-Scoala Gimnaziala nr.7
24.-Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta”
25.-Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”
26.-Scoala Gimnaziala “Duiliu Zamfirescu”
27.-Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”
28.-Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”
29.-Liceul Tehnologic “G.G. Longinescu”
30.-Colegiul Tehnic “Ion Mincu”
31.-Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”
32.-Liceul cu Program Sportiv
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33.-Colegiul National “Al.I.Cuza”
34.-Colegul National “Unirea”
35.-Colegiul Economic “Mihail Kogalniceanu”
36.-Liceul Pedagogic “Spiru Haret”
37.-Liceul de Arta “Gheorghe Tattarescu”
38.-Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia”
39.-Scoala Postliceala Sanitara “Hippocrate”
c)Societăţile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani:
1.Societatea Comercială Compania de Utilităţi Publice Salubritate SRL Focşani
2. Societatea Comercială " ENET"S.A. Focsani;
3. Societatea Comercială "Transport Public" S.A.Focşani;
4. Societatea Comercială “Administraţia Pieţelor” S.A. Focşani;
Deasemeni, Consiliul local al municipiului este acţionar minoritar al Societăţii
Comerciale "Compania de Utilităţi Publice" S.A.Focşani, alături de Consiliul Judeţean
Vrancea – acţionar majoritar.

d) Servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focșani
Serviciile publice locale existente pe teritoriul Municipiului Focşani sunt :
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al Municipiului Focșani
Înfiinţată prin Hotărârea nr. 74/25.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului
Focsani urmăreşte realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistenţă socială şi
protecţia persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, vârstnice, cu handicap,
protecţiei copilului şi familiei.
Obiectul serviciului il constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar
menite sa asigure prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau
permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane
aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.
Serviciul are responsabilitatea creării, menținerii și dezvoltării serviciilor sociale
cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de
susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și
comunitar.
De asemenea, urmăreşte constant diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale
locale în sensul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale
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unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor aflate în
dificultate sau cu risc social.
Conform Legii nr. 416/2001, se acordă ajutoare sociale de urgenţă pentru
încălzirea locuinţei sau ajutoare speciale în favoarea unor persoane cu handicap grav sau
accentuat.
Analizează şi acordă facilități pe transportul urban de călători conform
prevederilor legale.

Cantina de Ajutor Social Focșani
Cantina de ajutor social, înființată în baza Hotărârea nr. 22/27.02.1997 a
Consiliului Local al Municipiului Focsani, funcționează și este organizată ca furnizor de
servicii sociale, cu titlu temporar, gratuite sau contra-cost persoanelor aflate în situații
economice, sociale sau medicale deosebite; servicii constând în prepararea și servirea
mesei și pregătirea și distribuirea hranei.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani
Caminul pentru Persoane Vârstnice Focsani, infiintat prin Hotararea
nr.28/02.2006 a Consiliului Local al Municipiului Focsani, este furnizor de servicii
sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice, rezidenţi ai caminului. Asigură aplicarea
politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice beneficiare de
asistență socială, potrivit legii și de a a acorda sprijin și asistență în vederea prevenirii
situațiilor ce pun în pericol securitatea personelor ocrotite, precum și pentru reintegrarea
acestora în familie și în comunitate.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a fost infiintata ca
serviciu public specializat prin Hotararea nr.11/25.01.2005 a Consiliului Local al
Municipiului Focsani şi are ca atributii activitatea de stare civila (casatorii, nasteri,
decese), evidenta persoanelor şi eliberarea actelor de identitate. Scopul serviciului public
comunitar este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin lege pentru punerea in
aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a
persoanelor, precum si de eliberare a documentelor, in sistem de ghiseu unic.
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Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani a fost înfiinţată ca serviciu public
de interes local prin Hotararea nr.76/29.05.2001 a Consiliului Local al Municipiului
Focsani şi are ca atributii mentinerea curateniei în muncipiu, intretinerea şi repararea
strazilor, asigurarea circulatiei şi sigurantei pietonilor, gestionarea parcarilor, intretinerea
şi dezvoltarea zonelor verzi a locurilor de joaca şi agrement, intretinerea iluminatului
public, administrarea cimitirelor, întreţinerea şi reparaţia monumentelor istorice,
ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor care sunt oprite sau staționate
neregulamentar, gestionarea câinilor fără stăpân, desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie,
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Focşani.
Serviciul voluntar pentru situații de urgență al municipiului Focșani
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta este o structura specializata cu o
dotare specifica care se constituie in subordinea Consiliului local al municipiului
Focsani, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor
de urgenta in sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor
de prevenire impotriva inundatiilor si de protectie civila, indeplineste atributiile de
prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de indrumare si
control, intervine in timp oportun pentru limitarea sau inlaturarea consecintelor situatiilor
de urgenta si efectueaza actiune de ajutor si salvare a oamenilor si bunurilor materiale in
caz de dezastru in cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Focsani are urmatoarele
atributii principale: desfasoara activitati de prevenire, informare si instruire privind
cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor si a
situatiilor de urgenta; executa actiuni de interventie pentru salvare si deblocare, evacuare
sau alte masuri de protectie a persoanelor si a bunurilor, dispuse prin hotararile
Comitetului local pentru situatii de urgenta; desfasoara alte actiuni de limitare si
inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta, la toate tipurile de riscuri, in colaborare cu
alte servicii de urgenta sau cu servicii profesioniste; pune in aplicare masurile dispuse de
presedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta pentru asigurarea conditiilor
minime de supravietuire a populatiei; colaboreaza cu toate structurile locale, zonale sau
nationale din domeniul situatiilor de urgenta pentru asigurarea unui nivel de operativitate
crescut si desfasurarea unor interventii operative si eficiente.
Poliţia Locală a Municipiului Focşani
Poliţia Locală a Municipiului Focşani a fost infiintata ca serviciu public
specializat. Politia Locală a Municipiului Focsani îsi desfăsoară activitatea pe baza
principiilor legalitătii, încrederii, previzibilitătii, proximitătii, proportionalitătii si
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gradualitătii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitătii, răspunderii si
responsabilitătii, impartialitătii si nediscriminării.
Politia Locală a Municipiului Focsani îsi desfăsoară activitatea în interesul
comunitătii locale, exclusiv pe baza si în executarea legii, precum si a actelor autoritătii
deliberative si ale celei executive ale Municipiului Focsani.
S.C. “Administraţia Pieţelor” S.A. Focşani
SC Administratia Pieţelor SA Focsani este societate comercială pe acțiuni avand
ca atributii gestionarea în bune conditii a pietelor, targurilor şi oboarelor, derularea
activitatilor de comert civilizat. Organizează, stabileste si urmăreste derularea
activitătilor de comert în perimetrele pietelor; administreaza judicios bunurile de
domeniul public/privat al Municipiului Focsani, pe perioada incredintarii acestora in
folosinta gratuita; prestează servicii si asigură spatii de vânzare pentru agentii economici
si persoanele fizice producătoare de produse agricole;asigură, cu sprijinul organelor
abilitate de lege conditii de protectie optimă a consumatorilor si de concurentă loială între
agentii economici;sectorizează platourile pietelor si târgurilor pe care le administrează,
pe grupe de produse, în functie de specificul local al ofertei de produse ce se
comercializează în perimetrul pietei, cu respectarea compatibilitătii cu sectoarele vecine,
sectoare pe care le dotează cu utilităti si dotări adecvate.
S.C. Transport Public S.A. Focşani
S.C. Transport Public S.A. Focşani este societate comerciala pe acţiuni
subordonată Consiliului Local al municipiului Focşani, acesta având calitatea de acţionar
unic.
Obiectul de activitate constă în transportul de persoane în municipiu şi în afara
acestuia, transportul de marfă, depozitare şi reparaţii auto.
S.C. Enet S.A. Focşani
S.C. Enet S.A. Focşani este societate comercială pe actiuni subordonată
Consiliului Local al municipiului Focşani, acesta având calitatea de acţionar unic.
Obiectul de activitate constă în producerea şi distribuţia energiei termice, în
sistem centralizat, pentru populaţie.

30

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani
Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani este societate comercială pe acţiuni
Consiliul Local al municipiului Focşani având calitatea de acţionar minoritar, alături de
Consiliul Judeţean Vrancea – având calitate de acţionar majoritar.
Obiectul de activitate constă în servicii către populaţie: alimentarea cu apă,
canalizare.
SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani
SC CUP Salubritate SRL Focşani este o societate comercială Consiliul local al
municipiului Focşani având calitate de acţionar majoritar alături de Comuna Goleşti –
acţionar minoritar. Obiectul principal de activitate este colectarea deșeurilor
nepericuloase, lucrări de construcții a drumurilor.

Art. 8
Patrimoniul public şi privat – componenţa şi întinderea acestuia
Potrivit legii,patrimoniul unităţii administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile
mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în cea privată ale acesteia, precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al municipiului cuprinde: străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe
publice, obor, bazar, parcuri, spatii verzi stradale , scuaruri , spatii verzi unitati de locuit ,
complexe sportive , spatii verzi la institutii şi cvartale, sistemele de alimentare cu energie
termică , de alimentare cu apă şi de canalizare, sistemul de transport public local;
cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de inters naţional);
locuinţele sociale; terenuri şi clădiri în care îsi desfăşoară activitatea instituţiile publice
de interes local; adăposturi de protecţie civilă, componenţa acestuia fiind aprobată prin
Hotărâre a Consiliului local al municipiului Focşani.
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile,
care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi declarate prin
lege de interes naţional.
Domeniul privat al municipiului este alcătuit din bunuri mobile şi imobile şi care
nu fac parte din domeniul public, intrate în proprietatea acestuia prin modalităţile
prevăzute de lege, fiind supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede
altfel, componenţa acestuia fiind aprobată prin Hotărâre a Consiliului local al
municipiului Focşani.
Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local
municipal, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
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Schimbul de imobile din domeniul privat al municipiului se face în condiţiile legii,
pe baza unui raport de evaluare, însusit de consiliul local.
Toate bunurile aparţinând municipiului Focsani sunt supuse inventarierii anuale,
iar primarul municipiului prezintă anual un raport asupra situaţiei, gestionării bunurilor
către consiliul local municipal.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor se fac prin licitaţie publică
organizată în condiţiile legii.
Consiliul Local al Municipiului Focsani poate da în folosinţa gratuită, pe termen
limitat, bunuri mobile sau imobile proprietate publică sau privată locală persoanelor
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică
ori serviciilor publice.

Art. 9
Partidele politice, sindicatele şi organizatiile nonguvernamentale ce îsi desfăşoară
activitatea în Municipiul Focsani:
a) Partidele politice














Partidul Social Democrat (PSD)
Partidul Naţional Liberal (PNL)
Partidul Democrat Liberal (PDL)
Partidul Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD)
Partidul Mişcarea Populară (PMP)
Partidul România Mare (PRM)
Partidul Conservator (PC)
Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat (PNŢCD)
Partidul Noua Generaţie Creştin-Democrat
Partidul Forţa Civică
Partidul Ecologist Român
Partidul Verde
Partidul Alternativa Socialistă

b) Sindicatele:
-

Confederaţia Naţionala a Sindicatelor Libere din Romania-Frăţia–Filiala Vrancea
Confederaţia Naţionala a Sindicatelor „ Cartel Alfa” –Filiala Vrancea.
Blocul Naţional Sindical – Filiala Vrancea
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – Filiala Vrancea
Confederaţia Sindicala Naţionala „ Meridian”-Filiala Vrancea
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c) Principalele ONG:










Crucea Rosie Vrancea
Asociaţia Judeţeană a Sindicatului Liber al Pensionarilor Vrancea
Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă “Focu Viu” Focşani
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar
Feredaţia Judeţeană pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea “MILCOVIA”
Fundaţia Academică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Fundaţia Cartea Călătoare
Fuindaţia Pro Armonia

Art. 10
Titlul de “Cetăţean de onoare”
Titlul de Cetatean de onoare al municipiului Focsani reprezinta cea mai inalta
distinctie civica acordata de catre Consiliul local al municipiului Focsani în conformitate
cu Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetatean de onoare al Municipiului Focsani
aprobat prin HCL nr. 1/2008.
Titlul se acorda, dupa caz, din initiativa:
a) primarului,
b) consilierilor locali,
c)
persoanelor juridice care desfasoara activitate în domeniul/domeniile în care s-a
afirmat cel propus;
d)
unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului
Focsani, pe baza unui tabel semnat de catre acestia, care va sta la baza unui proiect
de hotarare promovat de catre un consilier, sau un grup de consilieri locali.
Acordarea titlului nu este conditionata de: cetatenie, nationalitate, varsta,
domiciliu, sex, religie, apartenenta politica,
Titlul se acorda dupa caz în timpul vietii celui în cauza sau post-mortem;
Titlul are urmatoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminata;
Sunt indreptatite sa fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de
personalitati care se gasesc în una din situatiile urmatoare:
a) personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au adus contributii
la dezvoltarea municipiului Focsani şi a imaginii acestuia;
33

b) personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele
municipiului Focsani în tara şi strainatate;
c) persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente
deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, în
municipiul Focsani;
d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.), au
produs o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor municipiului
Focsani ;
e) unor fosti detinuti politici, sau veterani de razboi care prin activitatea lor
ulterioara au contribuit la imaginea pozitiva a municipiului Focsani în lume;
f) unor sportivi focsaneni, care au obtinut rezultate deosebite în competitii sportive
internationale.
Nu pot primi titlul sau pot pierde titlul obtinut persoanele care se gasesc în una din
urmatoarele situatii:
a) condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru infractiuni contra
statului, crime impotriva umanitatii, fapte penale ;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face
dupa clarificarea situatiei juridice.
Procedura dezbaterii candidaturilor este urmatoarea:
(1). Documentele cu propunerile se inregistreaza la Registratura generala a Primariei
municipiului Focsani, pentru Directia resurse umane şi coordonare unitati subordonate;
(2). Documentele vor cuprinde cel putin urmatoarele inscrisuri:
a) o declaratie tip de acceptare a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Focsani;
b) Actul de identitate (xerocopie vizata în conformitate cu originalul);
c) Curriculum Vitae în original;
d) Certificat de cazier judiciar în original;
e) trei recomandari de la persoane juridice şi fizice din domeniul de activitate al
candidatului pentru titlul de Cetatean de onoare al municipiului Focsani.
f) expunerea de motive a initiatorului, în original;
g) actul de deces al celui propus, dupa caz (copie vizata cu originalul);
(3). Directia resurse umane şi coordonare unitati subordonate, intocmeste referatul şi
proiectul de hotarare şi le inainteaza primarului, pentru a fi aprobate şi Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local pentru a fi discutate şi pentru eliberarea avizului.
(4). Propunerile se dezbat în plenul Consiliului local al municipiului Focsani, în
sedinta ordinara sau extraordinara;
(5). Acordarea titlului se va face în plenului Consiliului local al municipiului
Focsani;
(6). Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în acceasi legislatura;
(7). Decernarea titlului se face de catre Primarul municipiului Focsani.
Metodologia inmanarii titlului este urmatoarea:
a) Presedintele de sedinta anunta festivitatea ce urmeaza sa se desfasoare;
b) Primarul municipiului Focsani prezinta motivele care au stat la baza hotararii.
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c) Primarul municipiului Focsani inmaneaza diploma de Cetatean de onoare al
municipiului Focsani, şi o placheta realizata în acest scop, persoanei laureate sau
persoanei care o reprezinta;
d) Pot lua cuvantul şi alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt
meritele laureatului;
e) Cuvantul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;
f) Laureatul este invitat sa scrie cateva randuri în cartea de Onoare a Municipiului
Focsani ;
Diploma este inscrisa de catre Compartimentul învățământ, cultura, sport, tineret,
din cadrul Directiei resurse umane şi coordonare unitati subordonate în Registrul cu
evidenta Cetatenilor de onoare ai municipiului Focsani.
Se conferă titlul de "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
FOCSANI", în temeiul întrunirii cumulative a condiţiilor prevăzute în prezentul
regulament şi a cel puţin unuia din următoarele criterii:
a)-personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care si-au pus amprenta
asupra dezvoltării municipiului Focsani şi a imaginii acestuia;
b)-personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul
municipiului Focsani, în ţară şi în străinătate;
c)-persoane care, prin acţiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente
deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile concetăţenilor lor;
d)-persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.) au
determinat o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor municipiului
Focsani;
e)- unor sportivi care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive
internaţionale;
f)-acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii;
g)-alte criterii, după caz, cu aprobarea Consiliului Local.
Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului local al municipiului Focsani la
dezbaterea materialelor care privesc intreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului
Local al municipiului Focsani, sau în care acesta este co-organizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de
institutiile aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Focsani;
Titlul se retrage în urmatoarele situatii:
a) sunt condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru infractiuni contra
statului, crime impotriva umanitatii, fapte penale ;
b) au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face
dupa clarificarea situatiei juridice.
c) persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura municipiului
Focsani, locuitorilor sai sau tarii;
Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al municipiului Focsani, dupa
urmatoarea metodologie:
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a) este sesizat Consiliul local al municipiului Focsani de catre persoanele mentionate
la art. 1;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului
local;
c) retragerea titlului se va face prin hotarare a Consiliului local.
d) la sedinta Consiliului local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i
se va acorda cuvantul, la solicitarea sa;
e) în caz de neparticipare, hotararea urmeaza a i se comunica în termen de 15 zile.
Cetatenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Focsani .
Cetățenii de onoare ai municipiului Focșani sunt prezentați în anexa nr. 1 la
Statutul municipiului Focșani.
Art. 11
Instrumente democratice pentru exprimarea cetăţenilor
Cetăţenii municipiului au dreptul de a participa la viaţa politică, economică,
socială şi cultural sportivă.
Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa municipiului sunt exercitate în mod
democratic, prin următoarele instrumente:
a) referendum local;
b) adunarea populară;
c) petiţii;
d) iniţiative;
e) audienţe;
f) consultări.
Problemele de interes deosebit din municipiu pot fi supuse, în condiţiile Legii nr. 3
din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, aprobării
locuitorilor, prin referendum local.
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor
teritoriale ale municipiului se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după
consultarea prealabilă a cetăţenilor, prin referendum. în acest caz organizarea
referendumului este obligatorie.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliul local, după caz, la
propunerea primarului.
Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei
supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul
municipiului.
Cetatenii municipiului pot fi consultati şi prin adunari cetatenesti organizate pe
zone, cartiere sau strazi.
Convocarea şi organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la
initiativa acestuia sau a unei treimi din numarul consilierilor în functie.
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Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a
scopului, datei şi a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta a majoritatii
reprezentantilor familiilor şi adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un preces verbal şi se inainteaza primarului, care
le va supune aprobarii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor
concrete de realizare şi finantare, daca este cazul.
Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului.
Alături de organizarea referendumurilor locale sau a adunărilor cetăţeneşti
administraţiile publice locale au drept preocupare şi organizarea altor tipuri de consultări
directe ale cetăţenilor, care să stimuleze participarea activă a acestora în procesul de
elaborare a actelor normative precum şi în cel de luare a deciziilor administrative.
Întâlnirile cu cetăţenii reprezintă un mijloc de comunicare între cetăţean şi
administraţia locală. În acest mod pot fi mai direct şi mai uşor receptate multe din
aspectele sesizate de cetăţeni Desigur şi rezolvarea celor semnalate la aceste întâlniri se
poate realiza într-un timp mai scurt şi într-o modalitate mai apropiată de aşteptările
cetăţenilor. Este recomandat ca astfel de întâlniri să fie organizate cu un caracter zonal,
astfel încât să se adreseze acelor cetăţeni care au preocupări şi punte de vedere comune.
Aceste întâlniri pot constituii punctul de plecare al unor dezbateri publice.
În spiritul transparenţei decizionale, autorităţile administraţiei publice
informează şi supun dezbaterii publice proiectele de acte normative, permit accesul la
luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice. Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală reglementează
modalitatea în care administraţiile publice locale trebuie să ofere cadrul potrivit pentru ca
cetăţenii să se poate implica activ în procesul de luare a deciziilor, în calitatea lor de
beneficiari ai deciziilor administrative.
Principiile care stau la baza luării deciziilor sunt: informarea în prealabil, din
oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute
de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de
acte normative, consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa
autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative şi
participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative.
Pentru consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, autorităţile locale
au obligaţia de a informa din oficiu cetăţenii asupra problemelor de interes public care
urmează să fie dezbătute, precum şi asupra proiectelor de acte normative.
Consultarea publică reprezintă prima etapă a acestui proces, aceea în care orice
persoană fizică sau asociaţie legal constituită, poate exprima un punct de vedere asupra
conţinutului actului normativ. Pentru o bună informare a tuturor celor interesaţi, anunţul
se afişază la sediul primăriei, într-un spaţiu accesibil publicului.
Anunţul trebuie să cuprindă o notă de fundamentare, o expunere de motive sau,
după caz, un referat de aprobare, privind necesitatea adoptării actului normativ propus,
textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi
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modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de act normativ. Anunţul se postează şi pe site-ul
primăriei şi se publică în presa locală sau centrală, după caz. Anunţul referitor la
elaborarea unui proiect de act normativ se aduce la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30
de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către primar sau consilul
local.
Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra
mediului de afaceri se transmite şi asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal
constituite, pe domenii specifice de activitate. La publicarea anunţului se stabileşte o
perioada de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
După încheierea perioadei consultării publice se elaborează proiectul actului
normativ ţinându-se cont de propunerile făcute şi se stabileşte data la care urmează să
aibă loc dezbaterea publică. Data, locul precum şi conţinutul proiectului de act normativ
sunt de asemenea aduse la cunoştinţa opiniei publice prin toate canalele de comunicare –
anunţ la sediul instituţiei, site-ul propriu precum şi în presa locală, cu cel puţin 3 zile
înainte de desfăşurare. Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare
autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi
propunerilor formulate. Anunţul trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor
legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de
recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie
abordat în şedinţa publică.
Dezbaterea publică se desfăşoară în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi
locului unde urmează sa fie organizată. Autoritatea publică trebuie să analizeze toate
recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. Dezbaterea publica
este găzduită la sediul instituţie, unde se organizează o şedinţă publică, la care
participarea nu este restricţionată în nici un fel. Orice asociaţie legal constituită organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice persoană interesată, poate participa la
dezbaterea publică şi poate face recomandări legate de viitorul act normativ.
Recomandarea reprezintă orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie şi poate
fi exprimata verbal sau în scris, şi este analizată de către autorităţile publice care
apreciază oportunitatea includerii unor eventuale completări sau modificări la forma
proiectului de act normativ. Adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa
exclusivă a autorităţilor publice iar punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor
publice au valoare de recomandare. Ulterior dezbaterii publice se redactează minuta documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de
participanţii la şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor. Minuta va fi afişată la sediul
autorităţii publice şi publicată în site-ul propriu.
Ultima etapă o reprezintă elaborarea actului normativ, redactarea proiectului de
act normativ şi supunerea acestuia spre adoptare Consiliului local şi ulterior aprobării lui,
aducerea la cunoştinţă publică.
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Art. 12
Principiile cooperării şi asocierii
Potrivit Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata în
2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativteritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi
executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de
dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate
publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică şi se constituie
în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane
şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a
obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îsi păstrează autonomia
locală, în condiţiile legii.
Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor
autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi
administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor
locale sau consiliilor judeţene, după caz.
Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor
judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conformă, proiectele de
înţelegeri de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu unităţile
administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare de către
consiliile locale sau judeţene, după caz.
Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu
unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie
internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată Ministerului
Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale
intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi transmise
spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor
judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau consiliile
judeţene, după caz.
Avizele trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz
contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre
aprobare consiliului local sau judeţean interesat.
Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.
Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa,
inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare
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zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după
caz, în condiţiile legii.
Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de unităţile
administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.
Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau
cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la
înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi
de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
Potrivit principiului autonomiei locale, principiu constituţional care sta la baza
organizării şi funcţionarii autorităţilor publice locale, consiliul local, în realizarea
atribuţiilor sale, adopta hotarari privind:
a) cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori străine, inclusiv cu
parteneri din societatea civila , în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
b) înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din tara ori din
străinătate , precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune;
d) contracte de parteneriat public privat.
Acordurile/relaţiile contractuale prevăzute mai sus se realizează numai în scopul:
 promovării unor interese comune;
 realizării unor lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean atunci
când posibilităţile financiare pe care le are autoritatea publica judeţean nu
pot acoperi aceste nevoi sau acestea interesează mai multe localităţi;
 pentru asigurarea dezvoltării localităţilor judeţului, având în vedere
problemele dificile a unora dintre acestea în asigurarea resurselor necesare
rezolvării problemelor cu care se confrunta, precum şi satisfacerea
exigentelor locuitorilor;
 pentru realizarea unor proiecte, în întregime sau în majoritate, cu resurse
financiare proprii ori atrase de către investitor, pe baza unui model de
parteneriat public, în urma căruia va rezulta un bun public privat.
Municipiul Focşani este membru al Asociaţiei Municipiilor din România
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial,
neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor
comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea
nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale si face parte din
Regiunea de Dezvoltare Sud –Est.
Municipiile sunt reprezentate de primari, sau de o persoană împuternicită de acesta
în acest scop.
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Municipiul Focşani este membru al Asociaţiei Orașe-Energie în România având
ca obiect realizare unor acțiuni specifice în domenoiul energiei și mediului.
Desemeni, prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr, 53/2010
municipiul Focșani a aderat la Societatea Națională de Cruce Roșie din România filiala județului Vrancea, reprezentarea municipiului se asigură de Primarul
Municipiului sau de către împuternicitul acestuia.
Municipiul Focşani este membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„VRANCEA CURATĂ” alături de Judeţul Vrancea şi celelalte localităţi din judeţ,
asociaţie care are ca obiect de activitate înfiinţarea serviciului judeţean de salubrizare
pentru localităţile de pe raza judeţului Vrancea, organizarea, reglementarea, finanţarea,
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului judeţean de salubrizare
şi a serviciilor de salubrizare a localităţilor membre, precum şi realizarea proiectului
„Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Vrancea”.
Municipiul Focşani este membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
VRANCEAQUA , asociație având drept scop realizarea în comun a proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe
baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului Vrancea și furnizarea în comun a
serviciilor sub autoritatea fiecărei autorități locale.
Municipiul Focşani a aderat la Grupul de iniţiativă locală Investiţii Teritoriale
Integrate din judeţul Vrancea, pentru perioada 2014-2020 prin adoptarea Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focşani nr.
299/01.10.2013. Prin Hotărârea nr.
300/01.10.2013 munciipiul Focşani este membru al Pactului Teritorial pentru
Investiţii Teritorial Integrate alături de alte localităţi din judeţul Vrancea. Scopul
parteneriatului consta in realizarea unei strategii de dezvoltare a teritoriului si a unui plan
de finanţare a acesteia cu mecanisme financiare si instituţionale pentru o structura
teritoriala de tipul ITI/CLLD in judeţul VRANCEA
Municipiul Focşani este asociat al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Golesti, judeţul Vrancea,
alături de comuna Goleşti. Asociaţia este constituită în scopul înființării, organizării,
reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de
salubrizare menajeră a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativteritoriale asociate, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investitii
publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţarii, modernizării şi/ sau dezvoltării,
după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiilor de
dezvoltare a acestuia.
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Art.13
Relaţii de înfrăţire
Infrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu unul sau mai
multe oraşe din alte ţări şi prezintă avantajul consolidării legăturilor de prietenie în
diferite domenii.
Infrăţirile sunt ocazii unice, desfăşurate într-o ambianţă specială de sărbătoare.
Acordurile de înfrăţire conţin :
- sprijinirea la nivel local a colaborării în domeniul industrial, comercial, inclusiv
investiţii, precum şi cooperarea directă între societăţi comerciale (în mod deosebit
intreprinderile mici şi mijlocii);
- participarea la târguri şi expoziţii;
- sprijinirea relaţiei de cooperare în domeniul cultural şi sportiv, prin efectuarea de
schimburi între echipe sportive şi ansambluri culturale, inclusiv a celor de amatori;
- susţinerea colaborării între teatre, cinematografe, biblioteci, grupuri de presă;
- sprijinirea organizării de cursuri comune, teoretice şi practice, pentru specialiştii
şi experţii din cele două oraşe, în diverse domenii;
- planificarea şi organizarea unor evenimente, în contextul relaţiei de cooperare
reciprocă;
- efectuarea de eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile cooperării
economice.
Municipiul Focşani este înfrăţit cu oraşul Tivoli din Italia.
Prezentul Statut se completează cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului
Focsani şi alte reglementări în vigoare în acest domeniu.
Art.14
Atribuirea sau schimbarea de denumiri
Potrivit OG nr. 63/2002 atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţi
administrativ-teritoriale, precum şi pentru sate, localităţi componente ale municipiilor şi
oraşelor, staţiuni balneo climaterice şi staţiuni turistice se face prin lege .
Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decât cele de mai sus, se face de
către:
a) Guvern, prin hotărâre, pentru instituţii publice şi obiective de interes naţional;
b) autorităţile administraţiei publice centrale, pentru obiective şi instituţii publice pe
care le înfiinţează, precum şi pentru cele care se află în subordinea acestora;
c) consiliile judeţene, prin hotărâre, pentru instituţiile publice şi obiectivele de interes
judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate
instituţiile şi obiectivele în cauză;
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d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale
mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local
aflate în subordinea lor.
Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect
atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice,
culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi
adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri
judeţeană.

Art.15
Stema municipiului Focșani
Stema municipiului Focșani a fost aprobată de Consiliul local al municipiului
Focșani prin Hotărârea nr. 193/27.06.2013, fiind reprezentată în anexa nr. 2 la Statutul
Municipiului Focșani. Compoziţia heraldică reuneşte stemele istorice ale Moldovei şi
Tării Româneşti, amintind de poziţionarea oraşului Focşani pe râul Milcov, hotar
desfiinţat în urma Unirii realizate la 1859, sub coroana lui Alexandru Ioan Cuza. Focşanii
au moştenit un important capital simbolic, identificându-se ca „Oraş al Unirii”.
Coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul
de municipiu reşedinţă de judeţ.
Scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat roşu şi albastru. În câmpul din
dextra, pe roşu, un cap de bour din argint, având între coarne o stea de aur cu cinci raze,
flancat la dreapta de o roză şi la stânga de o semilună din acelaşi metal. În câmpul din
senestra, pe albastru, o acvilă cruciată din aur, cu ciocul şi ghearele roşii, flancată la
partea superioară de un soare radiind şi o semilună din acelaşi metal. În şeful scutului, pe
câmp de hermină, o coroană închisă, de aur, căptuşită cu roşu. Scutul este timbrat cu o
coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Nițu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
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JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la Statutul municipiului Focșani

CETĂȚENII DE ONOARE AI MUNICIPIULUI FOCȘANI
Numele și prenumele

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Petre Andrei
Gina Gogean
Ilie Ilaşcu
Andrei Ivanţoc
Tudor Petrov Popa
Petru Godiac
Alexandru Lesco
Leopoldina Balanuta
Marin Constantin
Valeriu D.Cotea

11
12
13
14
15
16
17.

Valentina Ardelean Elisei
Simona Gogârlă Ţuţuianu
Lt.col.(r) Milea Tănase
Col.(r) Păun Mircea
Plt.adj.(r) Chelaru Todirel
Gl.bg.(r) Zamfir Nicolae
Gheorghe Buzatu

18.

Constantin Buşe

19.
20.
21

Moldoveanu Alin- George
Lungu Ioan
Constantin Buturuga

22.

Cristian – Gabriel Hanganu

Statutul persoanei
profesor doctor
sportiva gimnastica
detinut Tiraspol
detinut Tiraspol
detinut Tiraspol
detinut Tiraspol
detinut Tiraspol
actriţă
dirijor
academician profesor
doctor
sportiva handbal
sportiva handbal
veteran de razboi
veteran de razboi
veteran de razboi
veteran de razboi
personalitate în
domeniul istoriei
personalitate în
domeniul istoriei
sportiv tir
veteran de razboi
militar ranit in
Afganistan
militar ranit in
Afganistan

Nr.hotărâre consiliu local de
conferire a titlului
61/23.12.1992
41/25.06.1993
71/10.12.1993
71/10.12.1993
71/10.12.1993
71/10.12.1993
71/10.12.1993
64/26.05.1995
67/16.06.1995
108/31.10.1996
27/31.01.2006
28/31.01.2006
96/15.04.2008
96/15.04.2008
96/15.04.2008
96/15.04.2008
157/28.07.2009
215/26.06.2011
70/249 /28.0812012
122/301/25.10.2012
199/25.07.2013
199/25.07.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Nițu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
FOCŞANI,
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Anexa nr. 2 la Statutul municipiului Focșani
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