
                R O M Â N I A        

           JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

Serviciul administraţie publică locală, agricultură  

Nr. 5718/21.01.2020     

      

   

RAPORT pentru anul 2019 

Privind transparenţa decizională în administraţia publică,  

conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată 

 

 

1 Numărul total al recomandărilor primite 3 

2 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 

normative şi în conţinutul deciziilor luate 

1 

3 Numărul participanţilor la şedinţele publice 260 

4 Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor 

de acte normative 

2 

5 Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în 

justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

- 

6 Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi a asociaţiilor 

legal constituite ale acestora 

- 

7 Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia 

restricţionării acestora 

- 

 

Proiecte de act normativ adoptate de Consiliul local al municipiului 

Focşani pe anul 2019, devenind hotărâri: 
Număr 

hotărâre 
Denumirea actului normativ 

9 

Aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 91148 din 23.10.2018 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragerea în 

intravilan a suprafeței de 12.294,00 mp și schimbarea destinației din garaj utilaje 

agricole în spațiu pentru procesare deșeuri industriale și atelier mecanic” – ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, fdt. Vîlcele, T. 91, P. 468, nr. cad. 

60262, pe terenurile în suprafață de 12.294,00 mp 

10 

Aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89921 din 19.10.2018 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan a suprafeței de 6.170,00 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Militari, nr. cad. 52255, 52258, 

52256, 52257, 57472, pe terenurile în suprafață de 6,170,00 mp 

11 

Aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89997 din 19.10.2018 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan suprafața de 21.731,00 mp și lotizare pentru cartier de locuințe” – ce se 

va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/4, 62/6Lv, 

62/1, 62/5 De nr. cad. 60287, pe terenul în suprafață de 21.731,00 mp 

12 

Aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 90122 din 22.10.2018 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Nord 

etapa a III-a: Atragere în intravilan suprafața de 51631 mp în scopul extinderii 

cartier de locuințe individuale, instituții și servicii” – ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, 3146, nr. cad. 60420, 

56428, 56429, 62859, 62860, 62870, 62869, pe terenurile în suprafață de 

51.631,00 mp 



114 

Aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 102975 din 

26.11.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuințe colective P+2E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, 

str. Rarău T. 190, P. 10352, 10353, nr. cad. 60012, suprafața terenului = 395,00 mp 

115 

Aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2225 din 10.01.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

cabinet medical și locuință de serviciu P+1” – generat de imobilul amplasat în 

Focșani, str. Constituției, nr. 8A, nr. cad. 10530N, pe terenul în suprafață de 

209,00 mp 

116 

Aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2276 din 10.01.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective S+P+8E+9R” – ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 63, nr. cad. 53374, pe 

terenul în suprafață de 2.092,0 mp 

170 

Completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani 

171 

Aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3120 din 14.01.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan suprafața de 39383 mp pentru reglementare zonă cu locuințe și 

schimbare de destinație construcții existente cu funcțiuni agricole în locuințe” – ce 

se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 

54940, 54348, 54444, 58095, 58656, 62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 

52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 54443, 

59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 52670, 62352, 55806, 62127, 52950, 52671, 

53872, 53854, 63546, 55803, 9742/3/5/3N, 53861, 52675, 57826, 62427, 52778. 

Suprafața terenurilor = 39383,0 mp 

243 

Avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 

transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului 

special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de 

atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 

„Asociația Metropolitan Trans” 

274 

Aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr.27001 din 21.03.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 

imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4” ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, str.Cuza Vodă nr.10, nr.cad. 59616, pe terenul în suprafață de 

527,0 mp. 

345 
Aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi 

din municipiul Focșani 

346 

Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 217/2016 

privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată 

a obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice 

394 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 45889 din 06.05.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. zona 

nord atragere în intravilan suprafața de 23194,0 mp pentru construire locuințe și 

dotări complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, 

T. 22, P. 62/13, 62/1, 62/14, 27/1, 62/15, nr. cad. 64264, 64265, 64166, 62877, 

62884, 63490, pe terenurile în suprafață de 23194,0 mp. 

395 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 45925 din 06.05.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

blocuri de locuințe D+P+6E și Grădiniță” – ce se va realiza în județul Vrancea, 

municipiul Focșani, strada Vrancei nr. 12, nr. cad. 61606, suprafața terenului = 

4.784,0 mp 

396 Aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au 



ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani 

508 

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

185/2014 privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activităților de 

dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Focșani 

510 

Aprobarea regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru 

pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă 

de către operatorii economici din municipiul Focșani 

511 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 60213 din 21.06.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare 

PUZ în vederea atragerii în intravilan a suprafeței de 5750,0 mp construire atelier 

reparații camioane” –Focșani, Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 

55638, 57299, pe terenurile în suprafață de 12508,0 mp din care suprafață de 

5750,0 mp este propusă pentru a fi atrasă în intravilan 

512 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 75276 din 07.08.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare 

PUZ pentru reglementare drum acces pe teren C.F. nr. 61771 (MapN), la 

ansamblul rezidențial” –Focșani, intravilan, nr. cad. 61771, pe terenul în suprafață 

de 2604,0 mp 

513 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 75352 din 07.08.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – 

Reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere strada Militari – Anghel 

Saligny” –Focșani, intravilan, nr. cad. 61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, 

pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp 

514 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 75200 din 07.08.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ 

Reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere strada Cuza-Vodă – centura 

ocolitoare” –Focșani, intravilan, Cuza Vodă, nr. cad. 516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 

516/1/2/1N pe terenurile în suprafață de 16.415,70 mp 

554 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 68111/15.07.2019 

privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ 

atragere în intravilan a terenului în suprafață de 10534,0 mp pentru construire 

locuințe individuale” – (suprafața propusă a fi atrasă în intravilan este de 10638,0 

mp rezultată în urma actualizării cărților funciare și a studiului topograf), ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 nr. 

cad. 63228, 63251, 60433, 61245, 59384, 59365, 62958, 59382, 59360, 62959, 

59381, 59385, 63252, 59889, 61246, 63227, 59383, 59375 

558 

Aprobare raportului informării și consultării publicului nr. 67909 din 15.07.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „elaborare 

PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, 

strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp, 

pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 

1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, 

pentru care există propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică 

565 

Aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere 

a eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din municipiul Focșani”, 

având ca obiect modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de 

iluminat public în municipiul Focșani 

568 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 85534 din 09.09.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ 

construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni comerciale” - Focșani, intravilan, str. 

Bârsei nr. 15, nr. cad. 52234, pe terenurile în suprafață de 19382,0 mp 

569 

Aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 85432 din 09.09.2019 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuințe colective P+6E și împrejmuire – elaborare PUZ” - Focșani, intravilan, str. 

Odobești nr. 55, nr. cad. 52790, pe terenurile în suprafață de 6850,0 mp 



572 
Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 

municipiului Focșani 

593 
Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și 

alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020 

594 

Modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

     SECRETAR GENERAL     ȘEF SERVICIU, 

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, 

      Eduard Marian Corhană      Cristina Dăscălescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.D./2 ex. 


