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Numărul total al recomandărilor primite
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
normative şi în conţinutul deciziilor luate
Numărul participanţilor la şedinţele publice
Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de
acte normative
Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003
Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi a asociaţiilor legal
constituite ale acestora
Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării
acestora
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Proiecte de act normativ adoptate de Consiliul local al municipiului Focşani
pe anul 2016, devenind hotărâri:
 Hotărârea nr. 85/10.03.2016 – privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea
și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani;
 Hotărârea nr. 86/10.03.2016 – privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei
speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de
salubritate și beneficiază de aceste servicii;
 Hotărârea nr. 174/19.05.2016 – privind însușirea variantei finale a proiectului de steag
al municipiului Focșani;
 Hotărârea nr. 175/19.05.2016 – privind aprobarea Regulamentului local de publicitate
privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani;
 Hotărârea nr. 176/19.05.2016 – privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 264/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani;
 Hotărârea nr. 177/19.05.2016 – privind modificarea Regulamentului pentru ridicarea,
transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, a
vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
domeniul public/privat al municipiului Focșani și a taxelor aferente, aprobat prin Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 110/2008, modificată și completată;
 Hotărârea nr. 217/28.07.2016 – privind stabilirea criteriilor și punctajelor în vederea
acordării înlesnirilor la plată a obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice;

 Hotărârea nr. 393/27.10.2016 – privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor
situate în municipiul Focșani în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite;
 Hotărârea nr. 394/27.10.2016 – privind aprobarea Regulamentului privind constituirea
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ce aparțin domeniului privat al
municipiului Focșani, transmise în folosință pe durată nedeterminată și fără plată,
organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești și asociațiilor meșteșugărești;
 Hotărârea nr. 395/27.10.2016 – privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în
regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 333/2015;
 Hotărârea nr. 396/27.10.2016 – privind Reglementarea circulației rutiere pentru
autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone,
exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani;
 Hotărârea nr. 515/22.12.2016 – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor
aplicabile în anul fiscal 2017;
 Hotărârea nr. 516/22.12.2016 – privind aprobarea încadrării pe zone a imobilelor
situate în municipiul Focșani;
 Hotărârea nr. 517/22.12.2016 – privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 85/2016 privind aprobarea Strategiei locale
privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare în
municipiul Focșani;
 Hotărârea nr. 518/22.12.2016 – privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 70/2007 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între
Consiliul local al municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani
cu Asociațiile de proprietari/locatari/chiriași, în vederea înfrumusețării și întreținerii spațiilor
verzi din jurul blocurilor;
 Hotărârea nr. 519/22.12.2016 – privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al municipiului Focșani;
 Hotărârea nr. 520/22.12.2016 – privind modificarea art. 71 și 72 din Anexa Hotărârii
Consiliului local nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului local al municipiului Focșani.
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