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RAPORT pentru anul 2018 

Privind transparenţa decizională în administraţia publică,  

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

 

 

1 Numărul total al recomandărilor primite 13 

2 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 

normative şi în conţinutul deciziilor luate 

7 

3 Numărul participanţilor la şedinţele publice 250 

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 2018, devenind hotărâri: 

1. Hotărârea nr. 45/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul 

Focșani; 

2. Hotărârea nr. 46/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 

funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani; 

3. Hotărârea nr. 103/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 27/2016 privind 

aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a 

produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Focșani; 

4. Hotărârea nr. 104/2018 privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 3393/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective D+P+6E” – generat de 

imobilele amplasate în Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu nr. 20-22, nr. cad. 

60358 și 2376/2N; 

5. Hotărârea nr. 105/2018 privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 3349/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 4106,0 mp 

pentru construire locuințe individuale” ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N,  742/5/36/1/2/1N și 

9742/5/36/1/1N, pe terenurile în suprafață de 4106,0 mp; 



6. Hotărârea nr. 151/2018 privind modificarea și 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; 

7. Hotărârea nr. 178/2018 privind amplasarea pe domeniul public/privat al 

municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații 

electronice, transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente; 

8. Hotărârea nr. 179/2018 privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică 

și privată a municipiului Focșani; 

9. Hotărârea nr. 204/2018 privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri în regim 

de închiriere” -generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Calea Munteniei 

nr. 57, nr. cad. 61662 și 61660; 

10. Hotărârea nr. 205/2018 privind aprobarea Procedurii privind reglementarea 

acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere 

datorate bugetului local al municipiului Focșani de către persoane juridice și 

persoane fizice autorizate 

11. Hotărârea nr. 222/2018 privind avizarea documentației de atribuire pentru 

delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani; 

12. Hotărârea nr. 301/2018 privind Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce 

specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de 

companie în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Hotărârea nr. 302/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și anexe în regim 

hotelier P+4E+5R și P+1E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, bdul. 

Independenței nr. 8, nr. cad. 62437; 

14. Hotărârea nr. 303/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 15344 mp în 

vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, 

extravilan, T. 50, P. 210, nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0 

mp; 

15. Hotărârea nr. 304/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală  în PUZ aprobat 

existent” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str. 

Dyonisos, T. 92, P. 484/4, 484/6, 484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 

486/13, nr. cad. 53251 și 52665, pe terenul în suprafață de 164.087,0 mp., atras 

în intravilan prin HCL nr. 192/2016; 

16. Hotărârea nr. 305/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P4E+PARȚIAL, 

schimbare destinație C1 existentă în locuințe colective, păstrând regimul de 

înălțime” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Contemporanului 

nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață de 3905 mp; 



17. Hotărârea nr. 306/2018 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

18. Hotărârea nr. 340/2018 privind Completarea și modificarea 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; 

19. Hotărârea nr. 342/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 56775 din 04.07.2018 privind documentația P.U.D. și aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cafenea și spațiu birouri P+1, 

market, spălătorie auto și terasă” – generat de imobilele amplasate în Focșani, 

str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 59922, 54594, 61029 și 60689, în 

suprafață de 2367,0 mp; 

20. Hotărârea nr. 366/2018 privind Aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor 

aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

21. Hotărârea nr. 367/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 50437 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de 

locuințe și dotări complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, extravilan, T. 42, P. 186/4, nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 

20793,0 mp; 

22. Hotărârea nr. 368/2018 privind Aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan și lotizare în vederea 

construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, 

extravilan, T. 43, P. 189, nr. cad. 62927 și 62928, pe terenul în suprafață de 

21653,0 mp; 

23. Hotărârea nr. 469/2018 privind Aprobarea Regulamentului privind identitatea 

cromatică a clădirilor din municipiul Focșani; 

24. Hotărârea nr. 470/2018 privind Înființarea serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de 

organizare și executare a serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate speciale; 

25. Hotărârea nr. 475/2018 privind Aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu suprafața de 22863,0 mp, în 

intravilan în vederea construirii de locuințe individuale” – ce se va realiza în 

județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 30, P. 153, nr. cad. 10092/15N, 

10092/26N, 58205, 56566, 59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 

10092/22n, 58202, 58203, 58204, 55111, 10092/17N, 54312, 55662, 

10092/11N, 10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, pe terenul în 

suprafață de 22863,0 mp; 

26. Hotărârea nr. 476/2018 privind Aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru atragerea în intravilan a 



terenului în suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit de mobilă și 

împrejmuire” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-DN 23, 

T. 74, P. 384, Mândrești, nr. cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 

mp; 

27. Hotărârea nr. 484/2018 privind Completarea și modificarea 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; 

28. Hotărârea nr. 504/2018 privind Aprobarea Regulamentului privind 

nomenclatura urbană/stradală și adresă pentru municipiul Focșani; 

29. Hotărârea nr. 505/2018 privind Aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 90053 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și 

locuințe colective D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. 

Tinereții nr. 1A, nr. cad. 60274 și 54023, în suprafață de 1051,0 m; 

30. Hotărârea nr. 510/2018 privind Stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum 

și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

   SECRETAR,       ȘEF SERVICIU, 

Eduard Marian Corhană       Cristina Dăscălescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.D./2 ex. 


