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RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FOCȘANI
PE ANUL 2018

Dragii mei focșăneni,
Anul 2018 a fost anul în care am început să culegem primele roade ale muncii
depuse de întreaga echipă a municipalității, motiv pentru care vreau să mulțumesc
colegilor din Primărie dar și din instituțiile subordonate. Dar mai ales vreau să vă
mulțumesc dumneavoastră, cetățenilor din Municipiul Focșani, pentru sprijinul și
încrederea acordate. A contat și contează extrem de mult faptul că sunteți alături de
mine și de echipa mea, iar acest lucru îmi dă putere să merg mai departe. Este adevărat
că în majoritatea cazurilor legislația stufoasă și procedurile anevoioase au îngreunat și
prelungit mult mai mult decât ne-am fi dorit derularea obiectivelor propuse, dar chiar
și așa am reușit să aducem un suflu nou, observat și apreciat de cei mai mulți dintre
dumneavoastră.
Și poate cea mai mare reușită a activității pe 2018 a fost finalizarea
documentației și obținerea finanțării pentru mai multe proiecte pe fonduri europene în
valoare de zeci de milioane de euro. Iar aceste proiecte sunt acum, multe dintre ele,
deja în faza finală a licitației pentru lucrările de execuție.
Și înca mai sunt multe de realizat în orașul nostru drag, dar pașii pe care i-am
făcut în ultimii doi ani și jumătate ne-au arătat că ne îndreptăm în direcția cea bună și
că ușor ușor eforturile noastre încep să dea și rezultate.
Chiar și datele oficiale arată acest lucru, Direcția Județeană de Statistică Vrancea
confirmând faptul că în ultimii ani numărul angajaților din Municipiul Focșani s-a
mărit în mod constant, de la 32.555 în 2014 la 35.543 în 2017. O creștere semnificativă
se remarcă și la autovehiculele înregistrate la rol, 8.659 în 2018 față de 8.118 câte au
fost în 2017, per total numărul acestora ridicându-se în prezent la 40.273 autovehicule
active înscrise pe Municipiul Focșani.

1

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

De asemenea, autorizațiile de construire emise au cunoscut o creștere de la an la
an, numai în 2018 numărul acestora ridicându-se la 783 față de 589 în 2017. De altfel
și valoarea investițiilor în domeniul construcțiilor din sectorul privat este mult mai
mare în 2018, în sumă de 76.723.033 lei față de 44.880.971 lei în anul 2017.
Toate acestea sunt motive mai mult decât suficiente ca să fim încrezători că
Focșaniul își va păstra și în continuare trendul ascendent din ultimii ani. Tocmai de
aceea, în continuare vă voi prezenta sinteza activității pe anul precedent, precum și
proiectele pentru anul în curs.
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I.

BUGETUL LOCAL

În bugetul local al Municipiului Focșani pe 2018 au fost prevăzute venituri totale
în sumă de 133.893,33 mii lei, din care s-au încasat 128.940,85 mii lei, ceea ce
reprezintă un procent de 96,30% față de prevederile bugetare. Veniturile din impozite
și taxe locale au înregistrat un grad de încasare de 82,69% raportat la debitele curente.
În anul 2017, veniturile totale încasate la bugetul local au fost în sumă de
217.617,23 mii lei, cu mențiunea că această sumă cuprindea și sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale
unităților de învățământ preuniversitar de stat în valoare de 81.150,83 mii lei. Practic,
dacă ținem cont că în 2018 salariile cadrelor din unitățile de învățământ preuniversitar
de stat nu au mai fost finanțate prin bugetul local ci direct din bugetul de stat prin
intermediul inspectoratelor școlare, rezultă o ușoară reducere a veniturilor față de 2017,
cauzată însă de modificările legislative privind scăderea cotei de impozitare a
veniturilor de la 16% la 10% .
De altfel, impozitele şi taxele locale, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe
venit şi sumele defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetului
local, în anul 2018 faţă de prevederile bugetare anuale au fost realizate în procent de
105,77% (47.145,32 mii lei faţă de 44.574,00 mii lei).

II.

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

În anul 2018, activitatea în cadrul Serviciului Proiecte s-a concentrat pe
pregătirea și depunerea unor cereri de finanțare pentru atragerea fondurilor europene
nerambursabile din exercițiul financiar 2014-2020, în următoarele domenii: mobilitate
urbană durabilă, transport public, reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a
clădirilor administrative cât și infrastructură socială și educațională.
Au fost elaborate documentaţii tehnico-economice şi depuse 20 de Cereri de
finanţare ȋn valoare totală de 344.321.498,97 lei (aproximativ 73.300.000 Euro).
•
Dintre aceste 20 de proiecte, ȋn cursul anului 2018 au fost deja semnate 7
contracte de finanţare ȋn valoare totală de 90.594.694,34 lei (aproximativ 19.500.000
Euro). Având ȋn vedere că toate aceste contracte de finanţare au fost semnate după luna
septembrie 2018, ȋn prezent se desfăşoară procedurile de licitaţie pentru atribuirea
contractelor din cadrul proiectelor.
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•
De asemenea, au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Est - Brăila 13 proiecte ȋn valoare de 253.726.804,63 lei (aproximativ 53.800.000 Euro)
care se află ȋn diverse stadii de evaluare, urmând a fi semnate contracte de finanţare
după finalizarea evaluărilor.
Totodată, Municipiul Focşani lucrează la ȋncă 12 proiecte ȋn valoare de
74.215.458,80 lei (aproximativ 15.800.000 Euro), ce urmează a fi transmise la Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Est – Brăila, pe măsura finalizării documentaţiilor
tehnico- economice.
Astfel, detaliat aceste proiecte se prezintă după cum urmează:
1.
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul
Focșani. Acest proiect ȋşi propune aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței
energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, a
blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani. Blocurile care sunt avute ȋn vedere ȋn
acest proiect sunt:
Str. Unirea Principatelor, Nr. 15, Bl. 15
Bd. București, Nr. 9, Bl. A1, Sc. 1, 2, 3
Bd. Unirii, Nr. 37, Bl. 3
Bd. Unirii, Nr 4, Bl. B3, Sc. 3
Str. Revoluției, Nr. 11, Bl. C3
Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc .1
Reabilitarea termică a blocurilor presupune următoarele lucrări principale, fără
a se limita la acestea: izolarea termică a fațadelor (parte opacă și parte vitrată),
închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul
șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă, izolarea termică a planșeului peste
subsol (pt. apartamente situate la parter), înlocuirea lifturilor, repararea acoperișurilor,
refacerea finisajelor de pe casa scării, montarea/demontarea echipamente/instalaţii (ex:
aer condiționat, iluminat casa scării etc), reabilitarea instalațiilor de alimentare cu
energie termică din spațiile comune și a instalațiilor de distributie a apei reci din subsol
etc.
Pentru pregătirea acestui proiect au fost realizate toate studiile şi analizele
necesare, fiind obţinute avizele şi autorizaţiile legale dar şi documentele şi declaraţiile
proprietarilor respectivelor apartamente. În anul 2018 s-a finalizat şi depus cererea de
finanţare şi au fost completate solicitările ulterioare de clarificări din partea
finanțatorului.
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Contractul de finanţare a acestui proiect a fost semnat ȋn martie 2019.
Valoarea totală a proiectului este de 4.932.338,18 lei, din care contribuția
Primăriei Municipiului Focșani este în valoare de 2.860.422,65 lei.
2.
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul
Focșani, etapa a II-a. Cel de-al doilea proiect are aceleaşi caracteristici cu anteriorul,
fiind prevăzute lucrări la următoarele blocuri şi anume:
Str. Dimitrie Cantemir, nr. 21, Bl. A, Sc. 1
Str. Poienița, nr. 12, Bl. 12, Sc. 1
Bd. Brăilei, nr. 4, Bl. 10
Bd. Brăilei, nr. 7, Bl. 7
Bd. București, nr. 17, Bl. A4, Sc. 1 și Sc. 2
Bd. Unirii, nr. 28, Bl. 28, Sc. 3
Bd. Independenței, nr. 6, Bl. 6
Bd. Unirii, nr. 54, Bl. 54
Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, Bl. 2A
Reabilitarea termică a blocurilor presupune aceleaşi lucrări ca şi la proiectul
precedent. Și pentru acest proiect au fost realizate toate studiile şi proiectele necesare,
cererea de finanţare fiind finalizată şi depusă ȋn cursul anului 2018.

La semnarea contractului cu domnișoara Luminița Mihailov, Directorul Agenţiei de Dezvoltare
Regională „Sud- Est"
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Contractul de finanţare a acestui proiect a fost semnat ȋn februarie 2019,
valoarea totală fiind de 6.296.290,96 lei, din care contribuția Primăriei
Municipiului Focșani este de 2.870.482,76 lei.
Pentru acest tip de proiecte finanţarea vine din mai multe surse, după cum
urmează:
- 60% din partea Fondului European de Dezvoltare Regională şi a bugetului de
stat
- 15% de la bugetul local Municipiului Focşani
- 25% reprezentă contribuţia Asociaţiei de proprietari.
În ambele proiecte însă, Primăria Municipiului Focșani vine în sprijinul
Asociațiilor de Proprietari prin suportarea de la bugetul local a unui procent de 21,5%
din cei 25%, în cazul proprietarilor care au un venit pe membru de familie de până în
2.391 lei, aceștia urmând să achite de fapt doar 3,5% din costurile pe apartament.
Totodată, municipalitatea oferă posibilitatea plății eșalonate a contribuției asociațiilor
de proprietari pe o perioadă de maxim 10 ani, indiferent de procentul care revine
acestora - 3,5 sau 25. Practic, Primăria va suporta costurile integral şi va recupera
sumele de la locatari ȋn perioada mai sus amintită.
3.
Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat
public în Municipiul Focșani.
Obiectivul general al acestui proiect, propus spre finanțare, vizează realizarea
unui sistem de iluminat public stradal care să asigure satisfacerea integrală a
necesităților orașului și a locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de
vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor
utilități pentru populație și Municipalitate. De asemenea, realizarea noului sistem va
contribui la crearea unui climat de siguranță și confort pentru locuitorii municipiului și
pentru toate categoriile de populație care au ca destinație sau tranzitează municipiul,
contribuind prin aceasta, la accelerarea procesului general de dezvoltare urbană.
Astfel, proiectul propune implementarea unui sistem eficient și ecologic de
iluminat public în Municipiul Focșani, care va reduce semnificativ consumul de
energie, după implementarea proiectului, în scopul siguranței traficului, confortului
vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie și diminuării poluării
luminoase, urmărind obținerea următoarelor beneficii:
- Realizarea unui iluminat public care să respecte prevederile standardelor
europene în domeniu, prin extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public, în
acele zone vizate, pentru a îndeplini atât parametrii cantitativi (nivel de iluminare) cât
şi parametrii calitativi impuşi (uniformităţi, indici de orbire, etc.).
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- Ameliorarea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte,
iluminatul public fiind recunoscut ca un element important de combatere a delicvenței
în orașe, în timp ce iluminatul stradal intervine în reducerea numărului de accidente
rutiere nocturne. Astfel, ȋn afară de o respectare a calculelor luminotehnice, în alegerea
aparatelor de iluminat, se are ȋn vedere siguranța traficului atât pentru automobiliști cât
şi pentru pietoni prin iluminarea trecerilor de pietoni şi folosirea senzorilor de prezență
în aria de siguranță a pietonilor, pentru a crea facilități pentru accesul persoanelor cu
dizabilități.
- Reducerea consumului de energie electrică şi implicit al emisiilor de CO2 prin modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat, utilizarea aparatelor cu
tehnologie LED, diminuarea cheltuielilor reale ale consumului de energie electrică prin
optimizarea programului de funcționare a sistemului de iluminat public (automatizarea
timpilor de pornire/oprire) şi diminuarea iluminării în intervalele orare cu nivel scăzut
al traficului nocturn cu ajutorul unui sistem informatic specializat, de control de la
distanţă a fiecărui aparat de iluminat;
- Scăderea cheltuielilor generate de sistemul de iluminat public - prin
implementarea unui sistem inteligent de comandă şi control de la distanţă, care va
monitoriza în timp real starea de funcţionare a aparatelor de iluminat, astfel încât se
vor reduce pierderile. Toate aparatele de iluminat vor avea o garanţie de minim 5 ani
şi o durată de funcţionare de minim 100.000 ore, în acest sens se preconizează o
reducere considerabilă a numărului de intervenţii pentru întreţinere şi mentenanţă.
- Protecţia mediului prin diminuarea poluării luminoase - amplasarea
corespunzătoare a aparatelor de iluminat, față de clădirile rezidențiale, orientarea
aparatelor de iluminat stradal cât mai aproape de orizontală, evitarea supra-iluminării,
alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie
dirijat corespunzător. Totodată se are ȋn vedere folosirea materialelor ecologice pentru
realizarea corpurilor de iluminat, a stâlpilor şi a tuturor echipamentelor aferente rețelei
de iluminat.
Proiectul are ȋn vedere, ȋn această etapă, reabilitarea, modernizarea și extinderea
sistemului de iluminat public în următoarele zone: Bulevardul Unirii, Bulevardul
Independenței, Bulevardul București, Strada Cuza Vodă, Strada Bucegi, Strada Brăilei
(între intersecția cu 1 Decembrie 1918 și cartiere ANL Democrației), Strada 1
Decembrie 1918, Strada Anghel Saligny, Strada Vâlcele (de la intersecția cu Str. Prof.
Ghe. Longinescu până la Str. Anghel Saligny), Strada Prof. Gheorghe Longinescu,
Strada Bârsei, Strada Bicaz, Strada Odobești, Strada Mărășești, Calea Moldovei și
Calea Munteniei.
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Pentru pregătirea acestui proiect, ȋn aprilie 2018 a fost finalizată documentaţia
tehnico-economică, ulterior fiind depusă cererea de finanţare prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020. In februarie 2019 proiectul a fost admis, fiind
considerat corespunzător şi eligibil şi se află acum în faza de evaluare tehnicofinanciară.
Bugetul prevăzut este de 19.740.430,08 lei, din care contribuţia Primăriei
Municipiului Focşani este de 394.808,60 lei.

4.
Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului
Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu
transportul public, cu bicicleta și pietonale.
Obiectivul general al proiectului este resistematizarea infrastructurii de transport
la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității
deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale.
Proiectul are în vedere îmbunătățirea eficienței transportului public de călători,
a frecvenței şi a timpilor săi de parcurs, a accesibilității. Astfel, transportul public dar
şi modurile nemotorizate de transport vor deveni mai atractive, fiind preferate de tot
mai mulţi cetăţeni, creându-se în acest mod condițiile pentru descongestionarea
traficului rutier şi reducerea poluării.
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Astfel, se au în vedere următoarele lucrări:
•
Se vor reabilita complet străzile: Str. Anghel Saligny, Str. 1 Decembrie
1918, Str. Bârsei, Str. Bicaz si Str. Odobești
•
Se vor realiza benzi dedicate transportului public pe străzile Bd. Unirii,
Bd. Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Anghel
Saligny
•
Se vor introduce două sensuri unice pe Bd. Unirii - Bd. Independenței (de
la sud la nord) și pe Str Cuza Vodă - str. Bucegi (de la nord la sud)
•
Se vor construi piste de biciclete pe străzile: Bd. Unirii, Bd.
Independenței, Str. Cuza Vodă, str. Bucegi, Bd. București, Str. Brăilei (tronson cuprins
între intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 și blocurile ANL Democrației), Str. 1
Decembrie, Str. Anghel Saligny, Str. Vâlcele (tronson cuprins între intersecția cu strada
Prof. Gh. Longinescu și strada Anghel Saligny), Str. Prof. Longinescu, Str. Bârsei, Str.
Bicaz, Str. Odobești, Str. Mărășești, Calea Moldovei, Calea Munteniei.
Totodată se vor realiza două noi sensuri giratorii, unul fiind la intersecţia
dintre Calea Munteniei şi Bulevardul Bucureşti – la intrarea ȋn Focşani dinspre Goleşti,
iar cel de-al doilea la intersecția dintre Calea Munteniei și strada Revoluției.
In zonele afectate de acest proiect se vor realiza şi lucrări de amenajare a
spaţiilor verzi. Totodată, având în vedere ca pe străzile ce fac obiectul prezentului
proiect circulă autovehiculele de transport public, au fost prevăzute realizarea de stații
de transport public inteligente după cum urmează:
•

Bulevardul Unirii - 5 stații de autobuz inteligente

•

Bulevardul Independenței - 3 stații de autobuz inteligente

•

Strada Bucegi – 2 stații de autobuz inteligente

•

Strada Cuza Vodă – 9 stații de autobuz inteligente

•

Strada Cuza Vodă – 2 stații de autobuz

•

Strada Mărășești – 4 stații de autobuz

•

Bulevardul Brăilei – 4 stații de autobuz

•

Strada Anghel Saligny – 2 stații de autobuz

•

Strada 1 Decembrie 1918 - 2 stații de autobuz

•

Bulevardul București - 9 stații de autobuz

•

Strada Odobești - 2 stații de autobuz
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•

Strada Bicaz – 2 stații de autobuz

•

Strada profesor Gheorghe Longinescu - 6 stații de autobuz

•

Calea Munteniei - 1 stație de autobuz

•

Calea Moldovei - 6 stații de autobuz

Stațiile de transport public vor fi stații de transport public inteligente cu panouri
fotovoltaice pentru susținerea sistemelor de iluminat, încărcare USB, afișaj publicitar
și informare călători.
In cadrul proiectului mai sunt prevazute urmatoarele:
•
Instalarea de piloni antiparcare şi piloni retractabili, care vor fi instalați pe
Bd. Unirii, pentru a oferi posibilitatea restricționării temporare a traficului auto pe un
anumit tronson al arterei.
•

Instalarea a 4 statii de incarcare a autovehiculelor electrice

•
Pe toate strazile pe care se intervine se va realiza canalizația subterana
necesară pentru infrastructura de comunicații pentru a facilita coborârea în subteran a
rețelelor de cablu.
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Cererea de finanţare a fost depusă ȋn octombrie 2018, proiectul aflându-se ȋn
faza de evaluare. Bugetul propus al proiectului este de 73.641.746,42 lei, din care
contribuția Primăriei Municipiului Focșani este de 1.472.834,93 lei.
5. Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani.
Acest proiect face parte dintr-un Plan de acțiune stabilit în baza Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani, demonstrând eforturile
municipalității de a rezolva problemele existente în infrastructura municipiului într-un
mod unitar si coerent
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea poluării şi
realizarea de investiții cu caracter integrat în infrastructura de transport public urban,
în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor, cu
protejarea mediului înconjurător, pentru creşterea calităţii vieții cetățenilor din
Municipiul Focșani.
Pentru aceasta sunt prevăzute următoarele activități:
Achiziția a 9 vehicule electrice de transport public de 10 m și 7 vehicule
electrice de transport public de 6 m, precum și a 5 stații de încărcare rapidă şi 16 staţii
de ȋncărcare lentă;

Modernizarea a 59 de stații de transport public, prin dotarea cu panouri de
informare a călătorilor, camere de supraveghere video, echipamente pentru asigurarea
accesului liber la Internet și echipamente conexe;
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Implementarea unui sistem de emitere şi validare bilete de călătorie, atât
ȋn staţiile de transport cât şi ȋn vehicule
Implementarea unui sistem de informare a călătorilor, atât ȋn staţiile de
transport cât şi ȋn vehicule
Implementarea sistemului de monitorizare și management al flotei de
vehicule şi a unui sistem de acordare a priorității pentru vehiculele de transport public.
Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn decembrie 2018, ȋn prezent
fiind ȋn faza de evaluare. Bugetul proiectului este de 38.421.490,00 lei, din care
contribuția Municipiului Focșani este de 768.429,80 lei.
6.
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16.
Educația preșcolarilor beneficiază de o preocupare deosebită din partea
administraţiei locale a Municipiului Focşani, prin concentrarea și corelarea resurselor
materiale și umane în direcția elaborării unui cadru pedagogic corespunzător şi oferirii
unor condiţii optime, grija pentru copii fiind complementară cu sprijinul acordat
părinţilor pentru a face faţă pe piaţa forţei de muncă. In acest context au fost conturate
atât proiectul actual cât şi următoarele, care se referă la reabilitarea şi modernizarea de
grădiniţe şi creşe.
Prezentul proiect ȋşi propune creșterea calității infrastructurii Gradiniţei cu
Program Prelungit nr. 16, din Municipiul Focsani în vederea asigurării accesului sporit
la educaţie timpurie a copiilor care frecventează această unitate, actualmente fiind
ȋnregistraţi 259 de copii.
Pentru aceasta sunt prevăzute lucrări de reabilitare a acoperişului terasă,
refacerea/ȋnlocuirea finisajelor interioare şi exterioare, recompartimentare, refacerea
izolaţiei termice, lucrări necesare pentru obţinerea avizelor de funcţionare, etc. Un
rezultat benefic al acestor acţiuni este şi reducerea consumului anual de energie termică
pentru această clădire.
Totodată sunt avute ȋn vedere achiziţia de mobilier şi echipamente IT, crearea
unor spaţii de ȋnvăţare şi recreere adecvate, care promovează noi abordări de predare
şi ȋnvăţare.
Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn decembrie 2018, ȋmpreună cu
documentele suport – studii proiecte, avize etc, iar bugetul proiectului este de
3.940.766,00 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului Focșani este de 78.815,32
lei.
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7.
Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18.
Acest proiect are acelaşi scop cu anteriorul, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.
18, din Municipiul Focsani fiind actualmente frecventată de un număr de 273 de copii.
Sunt prevăzute aceleaşi lucrări de reabilitare a acoperişului terasă,
refacerea/ȋnlocuirea finisajelor interioare şi exterioare, recompartimentare, refacerea
izolaţiei termice, lucrări necesare pentru obţinerea avizelor de funcţionare, etc., ȋn
scopul creării condiţiilor necesare de confort, siguranţă şi securitate pentru toţi copiii
din grădiniţă. De asemenea se va achiziţiona mobilier şi echipamente IT, pentru crearea
unor spaţii de ȋnvăţare şi recreere adecvate, care promovează noi abordări de predare
şi ȋnvăţare.
Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn noiembrie 2018, ȋmpreună cu
documentele suport – studii proiecte, avize etc, iar bugetul proiectului este de
3.977.514,00 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului Focșani este de 79.550,28
lei.
8.
Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea
infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7
Obiectivul general al proiectul este creșterea calității infrastructurii Cresei nr. 7,
din Municipiul Focsani în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie, a
minim 105 copii si sprijinirea participării părinţilor acestora pe piaţa forţei de muncă.
Si aici sunt prevăzute lucrări de reabilitare a acoperişului terasă,
refacerea/ȋnlocuirea finisajelor interioare şi exterioare, recompartimentare, refacerea
izolaţiei termice, lucrări necesare pentru obţinerea avizelor de funcţionare, etc. şi de
extindere ȋn scopul creării condiţiilor necesare de confort, siguranţă şi securitate pentru
toţi copiii din creşă. Vor fi achiziţionate mobilier şi echipamente IT care vor contribui
la creşterea calităţii actului educaţional.
Cererea de finanţare a fost finalizată şi depusă ȋn noiembrie 2018, iar bugetul
proiectului este de 3.448.270,00 lei, din care contribuția Primăriei este de 68.965,40
lei.
9.
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Focșani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu
și creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a.
Proiectul reprezintă etapa a doua a unei inițiative investiționale de amploare ce
vizează, pe termen lung, reabilitarea sistemului de termoficare urbană pentru a fi ȋn
conformitate cu obligațiile comunitare privind emisiile de poluanți în aer și creșterea
eficienței energetice a sistemului.
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Investiţia propusă în etapa a doua constă în:
1.

Reabilitarea a 2,807 km traseu de tronsoane de rețea termică primară;

2.
Reabilitarea a 9 Puncte Termice şi anume: PT5, PT23, PT24, PT38, PT41,
PT43, PT44, PT45 și PT110, cu menţiunea că pentru PT 24 va fi realizată o construcție
nouă și va fi dezafectată cea existentă.
3.
Reabilitarea a 10,977 km traseu rețele termice secundare aferenți celor 9
puncte termice.
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Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat la data de 28.08.2018,
bugetul fiind de 70.030.293,09 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului Focșani
este de 1.400.605,86 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 21 de luni, ȋn
prezent derulându-se procedurile de licitatie a contractelor din cadrul proiectului
10.
Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de
planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor
sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani.
Proiectul urmăreşte optimizarea proceselor administrative ale primăriei și
adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de
afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative. Totodată se are ȋn
vedere introducerea unor instrumente de planificare strategică, a unor sisteme şi
standarde de management al calității și performanței
Concret, prin acest proiect se va realiza Strategia de dezvoltare durabilă 2021 2027 a Municipiului Focșani şi se vor introduce sisteme de monitorizarea a
implementării acesteia şi de optimizarea a funcţionării administraţiei locale. Simultan
vor fi implementate noi servicii electronice pentru cetăţeni, contribuind la reducerea
biocraţiei şi scurtarea timpului de soluţionare a diverselor solicitări, inclusiv prin
digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Focșani.
Contractul de finanțare a fost semnat la data de 21.11.2018, iar perioada de
implementare a proiectului este de 27 de luni, ȋn prezent derulându-se procedurile de
achiziţie a contractelor din cadrul proiectului. Bugetul proiectului este de 4.229.441,77
lei, finanţarea cheltuielilor eligibile fiind asigurată ȋn cuantum de 98% prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă, contribuția Primăriei Municipiului Focșani
fiind în valoare de 84.588,84 lei.
11. Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare
în Municipiul Focșani. Impreuna cu proiectele deja depuse pentru finanţare, acest
proiect vizeaza îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a transferului
către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către
modurile nemotorizate de transport. Pentru aceasta se propune implementarea unui
sistem inteligent de management și monitorizare a traficului, bazat pe soluții inovative
de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Focșani.
Astfel proiectul propune realizarea următoarelor lucrări:
–
Înlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersecțiile și trecerile de
pietoni semaforizate incluse în proiect, după caz.
–
Implementarea de noi intersecții și treceri de pietoni semaforizate pe cele
2 axe considerate: Bd. Unirii – Bd. Independenței, Bd. Cuza Vodă.
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–
Implementarea sistemului de camere video de monitorizare în toate
intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în sistem.
–
Implementarea panourilor cu mesaje variabile și a camerelor video care
recunosc numerele de ȋnmatriculare, în locațiile corespunzătoare celor 6 intrări/ieșiri
principale din municipiu.
–
Instalarea Centrului de comandă și control integrat - un sistem operaţional
non-stop, funcționând 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămâna.
–
Realizarea rețelei de comunicații, prin fibră optică; lucrările pentru
realizarea canalizației și a camerelor de tragere sunt asigurate printr-un proiect
complementar.
–
public.

Implementarea sistemului de prioritizare pentru vehiculele de transport

Proiectul, de o complexitate deosebită, a fost pregătit pe parcursul anului 2018
şi a fost deja depus la ȋnceputul anului 2019. Valoarea estimată a proiectului este de
20.286.466,63 lei din care contribuția Primăriei Municipiului Focșani este de
405.729,33 lei şi momentan se află ȋn faza de evaluare.
12. Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației
implementarea unui sistem de bike-sharing.

bicicletelor,

Proiectul ȋşi propune promovarea mobilității urbane durabile prin creșterea
atractivității și accesibilității deplasărilor cu bicicleta, ca rezultat al creării de piste
pentru biciclete și implementării unui sistem alternativ de mobilitate urbană care să
utilizeze stații automate de închiriere a bicicletelor.
Astfel, activitățile principale care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt:
- realizarea de piste de biciclete pe 7 străzi din Municipiul Focșani,
complementar cu proiectul deja depus şi anume „Resistematizarea infrastructurii de
transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și
accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”. Cele 7 străzi
sunt: Bulevardul Gării, Strada Republicii, Strada Maior Gheorghe Pastia, Str. Brăilei,
Strada Mare a Unirii, Strada Aurora şi Strada Ana Ipătescu.
- operaționalizarea unei flote de 285 de biciclete mecanice inteligente, cu
computer de bord și modul inteligent de acces, prevăzute cu sisteme de siguranță și
monitorizare permanentă GPS, inclusiv 8 triciclete pentru seniori sau persoane cu
dizabilităţi.
- amplasarea, în diferite puncte de interes ale orașului, a 30 de stații de închiriere
a bicicletelor, care să asigure o operare facilă, cu ajutorul tuturor modalităților
electronice (aplicații mobile, portal, sms etc.), precum și pe baza de smartcarduri
16
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- asigurarea de stații de depanare pentru reparații de urgență
- implementarea unui sistem de management integrat, mentenanță, sistem de
logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații, inclusiv a unui sistem de
comunicații pentru operarea echipamentelor din teren.

Proiectul a fost pregătit pe parcursul anului 2018 şi a fost deja depus pentru
finanţare la ȋnceputul anului 2019. Valoarea estimată a proiectului este de
12.095.622,58 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului Focșani este de
241.912,45 lei.
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13. Uniţi pentru comunitate – parteneriat eficient pentru dezvoltare locală
integrată ȋn Municipiul Focşani
Dezvoltarea Locala plasata sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) este noul
instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de
programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivel
urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locala, prin formarea
unui parteneriat local şi implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locala (SDL).
Din aceasta perspectiva, scopul proiectului este acela de a mobiliza şi implica pe
o perioadă de 5 ani, 2 comunități dezavantajate identificate pe raza Municipiului
Focsani, precum şi organizații locale publice şi private relevante la nivel local, judeţean
sau naţional, pentru a face paşi concreţi spre dezvoltarea acestor două comunităţi ȋntrun mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în concordanță cu
Strategia Europenă 2020.
Astfel, proiectul ȋşi propune creşterea capacităţii şi susţinerea activităţii
Grupului de Acţiune Locală Unirea Focsani, ca persoană juridică română, de drept
privat, non‐profit, autonomă şi apolitică, în vederea pregătirii pentru procesul de
implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală şi îndeplinirii atribuţiilor ce ȋi revin, în
conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013, până la 31
decembrie 2023. GAL Unirea Focșani reunește în componența lui persoane fizice și
juridice interesate în dezvoltarea comunității prin acțiuni care contribuie la creșterea
nivelului de trai și îmbunătățirea condițiilor sociale în zonele marginalizate. Alături de
Primăria Municipiului Focșani, acestui demers s-au alăturat reprezentanți ai sectorului
public și privat, ai societății civile, reprezentanți ai Zonelor Urbane Marginalizate
(SUD si BAHNE).
În perioada septembrie - noiembrie 2017, pentru identificarea problemelor
comunitare din cele două zone Bahne și Sud respective din teritoriul SDL, au avut loc
mai multe intâlniri cu membrii acestor comunități și cu reprezentanți ai autorităților
representative. În cadrul acestor întâlniri au fost utilizate atât metode cantitative
(sondaje în gospodării, incluzând sondaje de opinie), cât și metode calitative (focus‐
grupuri cu populația din teritoriul SDL, cu accent pe ZUM, și cu reprezentanți ai
autorităților/instituțiilor) cât și întâlniri comunitare cu membrii comunității.
În urma acestor întâlniri au fost identificate o serie de probleme la nivelul
comunității din care, accentul cel mai puternic a fost pus pe condițiile limitate de
locuire și anume: limitarea de spațiu, blocuri insalubre și în paragină (în toate
privințele: uși, geamuri, acoperiș, țevi, subsol, scări etc) și mizeria/mirosul/lipsa
curățeniei/aspectul.
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De asemenea au mai fost precizate probleme majore în zonele limitrofe
blocurilor, și anume: lipsa generală a unor spații verzi sau spații de joacă, problema
iluminatului (atât în cât și în afara blocurilor), dar și pericolul social pentru copii
(violență, droguri). Fiind percepută zona ca improprie pentru locuire.
Astfel, împreună cu membrii acestor comunități- din Sud și Bahne, au fost stabilite
intervențiile PRIORITARE care vor avea loc în cele două zone după cum urmează:
Intervenție
Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str.
Revoluției nr. 16
Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str.
Revoluției nr. 17
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.1
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.10
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.13
Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile:
Aleea Stadionului, Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie,
Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru copii pe
strada Revoluției (între bl. 16 și 17)
Reabilitarea și modernizarea locului de joaca de pe str.
Crețu Florin (bloc Moonen)
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale în ZUM Sud
TOTAL

Valoare
Euro
800.000
800.000
300.000
600.000
400.000
300.000
550.000

150.000
150.000
800.000
4.850.000

Toate aceste intervenții răspund nevoilor pregnante de dezvoltare identificate
pentru soluționarea problemelor din comunitățile marginalizate din Sud și Bahne, fiind
coerente cu activitățile eligibile finanțate din POR (AXA 9, Obiectiv specific 9.1 – care
este în consultare publică).
În perioada septembrie - noiembrie 2017a fost elaborată Strategia de
Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității și a fost aprobată împreună
cu Lista indicativă de intervenții prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației GAL
Unirea Focșani nr. 34 din 24 noiembrie 2017.
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Întreaga documentație a fost transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene în data de 4 decembrie 2017 în vederea
evaluării.
În urma procesului de evaluare și selecție, în data de 16 februarie 2018,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ne
comunică cu adresa nr. 76677 faptul că Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului
Focșani a fost admisă spre finanțare.
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018, bugetul proiectului
fiind de 1.393.636,50 lei.
14. – Creșterea performanței energetice a imobilului cantină Colegiul
Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋn prezent se
desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul
proiectului este de 1.415.987,45 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului
Focșani este de 156.122,89 lei.
15. Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului
Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋn prezent se
desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul
proiectului este de 1.903.335,01 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului
Focșani este de 175.273,82 lei.
16. Creşterea eficienţei energetice a imobilului corp şcoală, inclusiv
lucrări conexe la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋn prezent se
desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul
proiectului este de 6.333.298,22 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului
Focșani este de 243.552,97 lei.
17. Creşterea performanţei energetice la corpul de clădire şcoală şi
execuţia lucrărilor conexe la Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn septembrie 2018 iar ȋn prezent se
desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul
proeictului este de 5.295.083,39 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului
Focșani este de 533.545,46 lei.
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18. Creşterea performanţei energetice a Școlii Gimnaziale ”Anghel
Saligny” Focșani
Contractul de finanţare a fost semnat ȋn septembrie 2019 iar ȋn prezent se
desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul
proiectului este de 2.624.027,73 lei, din care contribuția Primăriei Municipiului
Focșani este de 52.480,55 lei.

La semnarea contractului împreună cu doamna Florentina Olteanu, Directorul Școlii “Anghel
Saligny”

19. Creşterea performanţei energetice pentru clădirea tip internat şi
clădirea cantina a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani, inclusiv lucrări
conexe
Proiectul a fost depus ȋncă din octombrie 2017 şi se află în prezent ȋn etapa de
precontractare. Bugetul proiectului este de 9.969.959,21 lei, din care contribuția
Primăriei Municipiuluiu Focșani este de 685.460,54 lei.
20. Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice (în
parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice).
Având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public din România
ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2,
Municipiul Focșani a solicitat finanțare pentru proiectul „Achiziție de mijloace de
21
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transport public – autobuze electrice”, depus în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă.
În cadrul proiectului vor fi achiziționate:
20 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, cu o valoare
totală estimată de 47.600.000 lei
-

5 stații de încărcare rapidă, cu o valoare totală estimată de 2.970.000 lei.

-

20 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală estimată de 2.960.000 lei.

Valoarea estimată a proiectului este de 54.351.884,00 lei şi se află ȋn faza de
pregătire documentaţie, din care contribuția Primăriei Municipiului Focșani este de
1.087.037,68 lei.
În acest sens, a fost încheiat un Acord de parteneriat între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi Municipiul Focșani în scopul reglementării
aspectelor tehnice, financiare şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea
în parteneriat a Proiectului. In baza acestui acord MDRAP a demarat procedura de
atribuire a contractelor de furnizare a autobuzelor electrice pentru Municipiul Focşani
cu termen de depunere a ofertelor 5 aprilie 2019.
21. Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne din
Municipiul Focșani.
In urma analizării zonei s-a stabilit necesitatea excutării următoarelor lucrări:
- Refacerea infrastructurii pietonale
- Amenajarea spaţiilor verzi şi realizarea unor sisteme moderne de irigaţii
automatizate
- Reabilitarea iluminatului public, folosind aparate de iluminat eficiente
energetic
- Implementarea unui sistem supraveghere video şi realizarea unui sistem de
canalizaţie subterane unice pentru introducerea tuturor cablurilor.
- Crearea de facilitati pentru recreere (locuri de joacă pentru copii, mese de pingpong, umbrare, pergole, foişoare, mese, etc.).
- Dotarea cu mobilier urban specific, folosind materiale durabile, ecologice si de
calitate.
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Valoarea estimată a proiectului este de 22.353.833,80 lei, din care contributia
Primăriei Municipiului Focsani este de 447.076,68 lei.
Cererea de finantare a fost depusa si se afla in stadiul de evaluare a conformitatii
administrative si eligibilitatii.
22. Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii
educaţionale a Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau".
Obiectivul general al proiectul este creșterea calității infrastructurii Colegiului
Tehnic Edmond Nicolau, din Municipiul Focşani în vederea asigurării accesului la
educaţie relevantă pentru piaţa forţei de muncă.
Pentru aceasta sunt prevăzute lucrări de reabilitare a acoperişului terasă,
refacerea/ȋnlocuirea finisajelor interioare şi exterioare, recompartimentare, refacerea
izolaţiei termice, lucrări necesare pentru obţinerea avizelor de funcţionare, etc., ȋn
scopul creării condiţiilor necesare de confort, siguranţă şi securitate pentru toţi elevii.
Un rezultat benefic al acestor acţiuni este şi reducerea consumului anual de energie
termică pentru această clădire.
Totodată sunt avute ȋn vedere achiziţia de mobilier şi echipamente IT, care vor
contribui la creşterea calităţii actului educaţional, crearea unor spaţii de ȋnvăţare şi
recreere adecvate şi relevante pentru piața forței de muncă.
Valoarea estimată a proiectului este de 29.551.625,00 lei, din care contributia
Primăriei Municipiului Focsani este de 591.032,50 lei.
Cererea de finantare a fost depusa si se afla in stadiul de evaluare a conformitatii
administrative si eligibilitatii.
Proiecte in pregatire
Au fost de asemenea pregătite, pentru a fi depuse, 9 proiecte incluse atât în
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani, cât și în Strategia de
Dezvoltare Locală, astfel:
1. Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 16.
Valoarea estimată a proiectului este de 3.680.000 lei, proiectul fiind ȋn faza de
pregătire, se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
2. Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 17
Valoarea estimată a proiectului este de 3.680.000 lei, proiectul fiind ȋn faza de
pregătire, se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
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3. Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Al. Stadionului,
Str.Constructorului, Al. 1 Iunie, Al. Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc.
Valoarea estimată a proiectului este de 2.530.000 lei, proiectul fiind ȋn faza de
pregătire, se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
4. Amenajarea de locuri de joacă și agrement pentru copii pe str. Revoluției
nr.16 și nr.17.
Valoarea estimată a proiectului este de 690.000 lei, proiectul fiind ȋn faza de
pregătire, se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
5. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr.1.
Valoarea estimată a proiectului este de 1.380.000 lei. Proiectul este ȋn faza de
pregătire, a fost lansată procedura de atribuire a contractului de realizare a
documentaţiei tehnico-economice şi se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
6. Reabilitarea, modenizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței nr.1.
Valoarea estimată a proiectului este de 2.760.000 lei. Proiectul este ȋn faza de
pregătire, a fost lansată procedura de atribuire a contractului de realizare a
documentaţiei tehnico-economice şi se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
7. Reabilitarea, modenizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței nr.10.
Valoarea estimată a proiectului este de 1.840.000 lei. Proiectul este ȋn faza de
pregătire, a fost lansată procedura de atribuire a contractului de realizare a
documentaţiei tehnico-economice şi se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
8. Reabilitarea, modenizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței nr.13.
Valoarea estimată a proiectului este de 1.380.000 lei. Proiectul este ȋn faza de
pregătire, a fost lansată procedura de atribuire a contractului de realizare a
documentaţiei tehnico-economice şi se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
9. Construirea unui centru multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale.
Centrul multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și
sociale va fi construit pe terenul ce va ramane liber dupa demolarea blocului G2.
Valoarea estimată a proiectului este de 3.680.000 lei, proiectul fiind ȋn faza de
pregătire, se aşteaptă deschiderea liniei de finanţare.
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III. INFRASTRUCTURA – INVESTITII SI INTRETINERE
I.
Obiective de investitii finalizate în 2018 și care urmează să fie
recepționate:
1. Amenajare parc tematic pentru ciclisti – recepționat partial, Valoare
investiție = 1.110.330,13 lei , Suprafață ocupată - 2.230 mp.

Prin aceasta investiție a fost realizat un spațiu multifunctional de recreere,
practicare și învățare activă a utilizării bicicletei ca mijloc de transport într-o manieră
sigură și eficientă, in cadrul căruia tinerii ciclisti învață regulile de conduită în trafic.
Au fost realizate fundații echipamente de joacă și echiparea unei zone distincte de
joacă, realizare pista de biciclete (covor asfaltic), amplasare de mobilier urban (bănci,
pergole, parcare biciclete, cosuri de gunoi), semne de circulație pentru simulare trafic,
imprejmuire cu gard si amenajare spații verzi.
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2.
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport a energiei termice în
Piaţa Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni, Valoare de investiție aprobata de
2.017.057,49 lei, Lungime conductă - 570 ml traseu.
În vederea reducerii pierderilor de agent termic şi creşterii eficienţei energetice
s-a reabilitat sistemul de distributie agent termic primar, prin dimensionarea
corespunzătoare si utilizarea pe noile trasee de alimentare cu energie termică de
conducte preizolate din oțel.
S-a asigurat alimentarea cu agent termic primar a punctelor termice PT 51
şi PT 52, printr-o nouă ramificație în continuarea retelei de transport care alimentează
PT 45; traseul nou de rețea primară pleacă printr-un racord din PT 45 pe str. Lt.
Tănăsescu, strada Războieni, strada An Revolutionar 1848 si str. Longinescu cu intrare
racord termoficare la PT 52 și cuplare la rețeaua existentă către PT 51, imediat după
ramificația catre PT 52;
S-a asigurat alimentarea cu agent termic primar a punctelor termice PT
47, PT 48 şi PT 54 prin crearea unui tronson nou care pleacă din ramura care
alimentează PT 2pe strada Tinereții și până se intersectează cu racordul existent spre
PT 47 pe inelul de girație Piața Victoriei.
3.
Alimentare cu energie electrica 10 locuinte modulare situate in str.
Tisa, Valoare de investitie aprobata de 37.999,77 lei
În parteneriat cu Crucea Rosie s-au montat pe strada Tisa 10 module cu
destinația de locuințe sociale pentru care UAT Focșani a pus la dispoziție terenul și a
asigurat infrastructura necesară, respectiv racordarea modulelor la reteaua electrică
aflată în zonă. Nr. module alimentate = 10 bucăți; nr. stâlpi electrici = 1 bucată ; nr.
beneficiari = 30
4.
Refacere infrastructură Str. Unirea Principatelor, Valoare de
investiție aprobata de 2.401.199 lei
Lucrarea a fost finalizata si receptionata. Descriere investitie - amenajare
trotuare cu pavele și montare borduri mari si mici, aducere la cota camine de utilitati,
amenajare parcari cu pavele, refacere infrastructura, asternere strat de binder, asternere
strat de uzura, realizarea racordurilor strazii Unirea Principatelor cu strazile adiacente,
lucrari de siguranta circulatiei, lucrări de amenajare spații verzi.
Caracteristici tehnice - Lungime = 925 ml; Suprafață carosabila = 10.175
mp.; Parcări = 1737 mp .
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5.
Refacere infrastructură str. Coteşti, tronson cuprins între Bd.Unirii,
Vâlcele, Gh. Asachi, Valoare investiție = 2.653.337,50 lei, Valoare C+M =
1.275.278,10 lei (valoare dupa executie )
Caracteristici tehnice - Lungime = 1.075 ml; Suprafață carosabilă = 10.730 mp
Obiectivul a finalizat si receptionat. Au fost executate lucrari de amenajare
trotuare cu pavele și montare borduri mari si mici, aducere la cota camine de utilitati,
refacere infrastructura, asternere strat de binder, asternere strat de uzura, realizarea
racordurilor strazii Cotești cu strazile adiacente, lucrari de siguranta circulatiei.
II.

Obiective de investitii in derulare in 2018:

Obiective de investitii cu finantare de la bugetul de stat prin Programul Național
de Dezvoltare Locală
1.Refacere infrastructură strazi: str. Popa Şapcă, G. Coşbuc, Ghinea
Dorinel, Magheru, Dornişoarei, fdt. Dornişoarei, Teiului
Valoarea investiției este de 3.354.482,51 lei, din care finantare de la bugetul de
stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu suma de 3.100.201,88 lei, iar
diferenta de la bugetul local, contribuția noastră fiind de 140.293,27 lei.
Descriere investitie - modernizarea şi ranforsarea părţii carosabile, modernizarea
parcărilor si modernizarea trotuarelor şi a trecerilor de pietoni.
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2. Refacere infrastructură Str. Poligonului
Valoarea totala a investiției este de 684.684,29 lei, din care finantare de la
bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu suma de 648.694,55
lei, iar diferenta de la bugetul local, contribuția noastră fiind de 35.989, 74lei.
La finalul lucrarilor suprafața refăcută va masura 1.434 mp, aici urmand a fi
executate lucrări de reabilitare si modernizare a părții carosabile si pietonale, astfel
incat strada sa aiba un carosabil cu latimea de 6.00 m, trotuare de 1.50 m si zone verzi.
De asemenea, se va realiza racordarea structurii rutiere proiectate cu structurile
rutiere ale strazilor intersectate, asigurandu-se totodata si colectarea si evacuarea apelor
pluviale.
3. Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului
Focsani , modernizare străzi: 3,46 km / reabilitare străzi: 4,12 km.
Valoarea investiției este de 16.595.164,08 lei, din care, finantare de la bugetul
de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, suma de 9.446.483,18 lei, iar
diferenta de la bugetul local, contribuția noastră fiind de 6.728.715,31 lei.
A - Modernizare drumuri locale - Str. Ion Creangă, Aleea Şcolii, Aleea Florilor,
Str. Cartier CFR, Str. Emil Racoviţă, Str. Gh. Tătulescu, Str. N. Titulescu, Str. Timotei
Cipariu, Str. Arh. Ion Mincu, Str. Muncitori, Str. Miron Costin, Str. Mărăşti si Str.
Duiliu Zamfirescu.
B - Reabilitare drumuri locale – strazile Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, Moş
Ion Roată, Transilvaniei, Rodnei, Alecu Russo, Albinei, Cărăbuş, Jiliştei, 13
Decembrie 1918, Putnei, Diviziei, 1 Mai si Podgoriei.
A fost finalizata procedura de licitatie a lucrarilor si s-a semnat contractul de
executie.
4. Reabilitare și modernizare str.Revoluţiei, Aleea Sudului, str. Cpt. Creţu
Florin și strada Aleea Parc , Valoarea investiției este de 8.492.195,12 lei, din care,
finantare de la bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, suma de
2.628.663,42lei, iar diferenta de la bugetul local, contribuția noastră fiind de
5.863.531,70 lei.
Suprafețe reabilitate/modernizate:
Strada Revolutiei

= 16.529,85 mp

Strada Al. Sudului

= 5.720,42 mp

Strada Aleea Parc

= 9.433,71 mp
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Strada Cpt. Cretu Florin = 15.017,39 mp
Strada Revolutiei – date tehnice:
Partea carosabilă: Se vor realiza două benzi de circulație pe toată lungimea
drumului.
Parcări: se vor amenaja 259 locuri de parcare
Trotuare: se vor executa din pavele autoblocante.
Străzi laterale: se va amenaja racordul cu 11 strazi laterale pe o lungime de 10,00
m fiecare
Strada Revolutiei - acces parcare, date tehnice:
Partea carosabilă: Se va realiza o singura banda de circulație pe toată lungimea
drumului.
Parcări: se vor amenaja 33 locuri de parcare
Trotuare: se vor executa din pavele autoblocante.
Aleea Sudului – date tehnice:
Partea carosabilă: Se vor realiza două benzi de circulație pe toată lungimea
drumului
Parcări: se vor amenaja 33 de parcare
Trotuare: se vor executa din pavele autoblocante.
Aleea Parc – date tehnice:
Partea carosabilă: Se vor realiza două benzi de circulație pe toată lungimea
drumului.
Parcări: se vor amenaja 33 locuri de parcare
Trotuare: se vor executa din pavele autoblocante.
Străzi laterale: se va amenaja racordul cu 2 strazi laterale pe o lungime de 10,00
m fiecare

Aleea Parc – acces parcare – date tehnice:
Partea carosabilă: Se va realiza cu o banda de circulație pe toată lungimea
drumului.
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Parcări: se vor amenaja 30 locuri de parcare.
Trotuare: se vor executa din pavele autoblocante.
Strada Căpitan Crețu Florin – date tehnice:
Partea carosabilă: Se va realiza cu o banda de circulație pe toata lungimea
drumului.
Parcări: se vor amenaja 169 locuri de parcare
Trotuare: se vor executa din pavele autoblocante.
Pentru intregul obiectiv, care cuprinde toate aceste strazi, a fost semnat
contractul de proiectare si executie a lucrarilor, urmand ca in cel mai scurt timp sa
inceapa lucrarile.
5.
Extindere cu 12 săli de clasă Şcoala nr. 3, Valoarea investiției este de
3.975.030,45 lei, din care, de la bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, suma de 700.000 lei, iar restul de la bugetul local, contribuția noastră fiind de
3.275.030,45 lei.
Obiectivul de investitii initial a cuprins doua investitii sub titlul :” Extindere
Scoala Nr.3 Focsani cu 12 clase si Sediul Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea “
si a fost promovat de Ministerul Invatamantului prin Inspectoratul Scolar al Judetului
Vrancea in cursul anului 1995. Lucrarea inceputa in noiembrie 1997 s-a derulat cu
fonduri de la bugetul de stat pana in septembrie 1998, cand a fost sistata ca urmare a
lipsei de fonduri.
In cursul anului 2005, investitia “Extindere Scoala Nr.3 Focsani cu 12 clase“ a
trecut la Consiliul Local, iar in 2006 Ministerul Educatiei si Cercetarii a alocat unitatii
scolare suma de 1.000.000 lei pentru continuarea lucrarilor.
Din sumele alocate de la bugetul de stat s-au achitat lucrari restante executate
in perioada 2006-2009, totalul sumelor alocate si decontate din bugetul local de la data
preluarii din 2005 pana in prezent fiind de 3.193.590 mii lei ;
Extinderea se compune din 2 corpuri de clădiri cu suprafața utilă de 952,38 mp,
respectiv 1009,92 mp, care vor cuprinde laboratoare, 12 săli de clasă, grupuri sanitare,
o cancelarie, un cabinet medical și birouri administrative. La finalizarea lucrarilor, aici
va avea noul sediu Liceul de Artă "Gheorghe Tattarescu”.
Pentru acest obiectiv, a fost finalizata si aprobata intreaga documentatie de
proiectare, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie scoasa la licitatie executia
lucrarii.
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Perspectivă Scoala Nr. 3 la finalul lucrărilor

Obiective de investitii cu finantare de la bugetul local
1.
Refacere infrastructură Str. Al.Sahia, Fdt. Sahia, Str. Lunei, Valoare
investitie = 555.450,68 lei, Lucrări executate în valoare de 209.562,98 lei
Capacitati tehnice: Lungime totală propusă pentru modernizare 295 m.
Lucrarea este in plina executie, urmand a fi finalizata in cateva luni.
2.
Reparatii capitale și dotări Sala de ședinte Primărie, Valoare investiție
= 1.399.954,63 lei
In cadrul acestui proiect, vor avea loc reparații capitale, reamenajări,
compartimentari și dotări cu mobilier și echipamente specifice desfășurării activităților
administrative ale Consiliului Local dar și alte activități, respectiv întruniri, prezentări
de proiecte etc., în spațiul sălii de ședințe din sediul Primăriei Municipiului Focșani.
Capacitati tehnice: Suprafață constuită sală sedinte - 240,00 mp, Suprafață utila sala
sedinte - 184,63 mp , Suprafață utila secretariat - 14,12 mp , Suprafață utila camera
tehnica - 7,25 mp , Dimensiuni : L- 19,00 m, l - 14,20 m.
Sala va fi dotata cu mobilier de calitate superioară, echipamente de birotică și
comunicații, beneficiind totodata de sisteme de supraveghere video și de sonorizare,
iar in Secretariat se vor monta două cabine de vot.
Spațiul destinat desfășurării ședințelor se va dota în zona consilierilor și
personalului tehnic cu mobilier de comandă din lemn masiv, sistem de vot pentru 21
de persoane și sistem de sonorizare. Zona publicului va fi dotată cu scaune rabatabile
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de tip sală de spectacole tapițate, confortabile. Se va monta o centrala pentru avertizare
în caz de incendiu.
Pentru acest obiectiv, a fost finalizata si aprobata intreaga documentatie de
proiectare, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie scoase la licitatie lucrarile
de executie.

3.

Reparații capitale Dispensar Sud, Valoare investiție = 929.921,95 lei ,

Capacitati tehnice: Suprafaţă construită - 175 mp, Suprafaţă desfăşurată - 355
mp.
Si pentru acest obiectiv, intreaga documentatie de proiectare a fost finalizata si
aprobata, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie scoasa la licitatie executia
lucrarilor.
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4.
Reabilitare şi modernizare Piaţeta Teatru şi Piaţeta Milcov, Valoare
investiție - 929.921,95 lei
Capacitati tehnice: Suprafaţă reabilitare Piațetă Teatru - 3.539 mp, Suprafață
reabilitare Piațetă Milcov - 2.064 mp.

Proiect Piațeta Teatru

Proiect Piațeta Milcov
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In acest caz a fost elaborata si aprobata in Consiliul Local al Municipiului
Focsani documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), ceea ce inseamna
ca in perioada imediat urmatoare vor fi scoase la licitatie lucrarile de proiectare si
executie.
5.
Refacere infrastructură str. Ion Basgan, Valoare investiție 2.463.210,57 lei
Capacitati tehnice: Suprafața carosabil - 4.230,0 mp, Suprafața parcări: 1.770,0
mp, Suprafața trotuare: 3.243,0 mp, Suprafața spații verzi: 2.585,5 mp.
In cadrul acestei lucrari se va realiza străpungerea B-dului Independentei cu
strada Ion Basgan, în dreptul stației de autobuz din apropierea clădirii Direcției
Generale a Finanlelor Publice. Strada va fi cu sens unic, cu ieșire în B-dul
Independenței.
Pentru acest obiectiv a fost emisa autorizatia de construire și a fost semnat
contractul de executie, urmand ca in cel mai scurt timp sa inceapa efectiv lucrarile.
6.
Refacere infrastructură sistematizare zona Str. Cpt. Stoenescu,
Valoare investiție - 3.071.900,45 lei
Detalii tehnice: Suprafața asfaltată - 5.480 mp, Suprafața paviment: 1.750 mp
Si pentru acest obiectiv a fost emisa autorizatia de construire precum și a fost
semnat contractul de executie, urmând ca în cel mai scurt timp sa înceapa lucrarile.

34

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

7.
Refacere infrastructură Str. Dumitru Tănăsescu şi Str. Tinereţii,
Valoare investiție - 1.492.144,19 lei
Capacitati tehnice: Suprafata totală studiată - 8.083 mp, lungime Str.Slt.
Dumitru Tănăsescu - 260 ml, lungime Str. Tinereții - 212 ml.
In acest caz, a fost semnat contractul de proiectare si executie, urmand ca
imediat dupa finalizarea proiectarii sa inceapa efectiv lucrarile.
8.
Refacere infrastructură Str. Cincinat Pavelescu, Str. Nicolae Săveanu
şi Str. Focşa, Valoare investiție - 1.270.361,08 lei
Capacitati tehnice: Str.Nicolae Saveanu L- 240,0 ml, S paviment - 439 mp,
Str.Focsa L- 170,0 ml, S paviment= 208 mp , Str. Cincinat Pavelescu L- 315,0 ml, S
paviment= 737 mp.
Si in acest caz, a fost semnat contractul de proiectare si executie, urmand ca dupa
finalizarea proiectarii sa inceapa lucrarile.
9.
Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădiniţelor,
Valoare investiție - 3.802.312,44 lei,
Se vor amenaja spatii de joaca noi, dotate cu echipamente noi, amenajate cu o
suprafata antitrauma (covor cauciuc), sigura si aspectuoasa. Vor fi realizate alei
pietonale, spații verzi si un sistem de iluminat modern. In cazul in care amenajarea
suprafetelor si siguranta copiilor o impune, spatiile de joaca vor fi imprejmuite.
1. Gradinita nr.1

suprafata construita =655.0 mp;

2. Gradinita nr.3

suprafata construita =413.0 mp;

3. Gradinita nr.4

suprafata construita =495.0 mp;

4. Gradinita nr.7

suprafata construita =710.0 mp;

5. Gradinita nr.8

suprafata construita =141.0 mp;

6. Gradinita nr.10 suprafata construita =348.0 mp;
7. Gradinita nr.13 suprafata construita =784.0 mp;
8. Gradinita nr.15 suprafata construita =708.0 mp;
9. Gradinita nr.16 suprafata construita =800.0 mp;
10. Gradinita nr.17 și Gradinita nr.19 suprafata construita =507.0 mp;
11. Gradinita nr.18 suprafata construita =760.0 mp
12. Gradinita nr.23 suprafata construita =312.0 mp.
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A fost finalizata procedura de licitatie, urmand ca dupa aprobarea bugetului sa
fie semnat contractul de proiectare si executie pentru acest obiectiv.
10.

Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul UAT Focşani

Se vor avea in vedere toate spatiile de joaca ce apartin domeniului public al
Municipiului Focșani, ce au fost amenajate ca spatii de joaca, dar care acum nu mai
corespund din punct de vedere tehnic si de siguranta. Se vor amenaja 14 locuri de joacă,
având următoarele locații:
1.Str.Teiului, bl. 11E – S=540 mp
2.Str. Ghinea Dorinel - str. Magheru, S=672 mp
3.B-dul Unirii intersectie cu Str. Anghel Saligny, S= 322 mp
4.Str. Eroilor, S= 280,5 mp
5.Str. Duiliu Zanfirescu, S=342 mp
6.Str. Mare a Unirii intersectie cu str. M. Eminescu, S=500 mp
7.B-dul Independentei, in spatele Bisericii Sf. Gheorghe, S= 453 mp
8.Str. Barsei nr.8, S= 800 mp
9.Str. Ulmului nr.5 ANL Sud, S= 81 mp
10.Str. Ulmului nr.11 ANL Sud, S=90 mp
11.Str. Revolutiei (bloc MOONEN), S= 356,30 mp
12.Str.1 Iunie (în spate Mausoleului Eroilor - Sud), S= 1088,0 mp
13.Str.1 Decembrie intersectie cu str. Bucegi, S=234 mp
14.Str.1 Decembrie intersectie cu str. Constitutiei, S=520 mp
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) a fost finalizata,
urmand a ne fi predata in vederea aprobarii in Consiliul Local al Municipiului Focsani.
Dupa aprobarea DALI –ului, vor fi scoase la licitatie lucrarile de proiectare si executie.
11. Reabilitare loc de joacă Grădina Publică, Valoare investiție 484.773,13
lei, Suprafața construită - 1.065 mp.
La finalizarea investitiei, locul de joacă din Grădina Publică va avea urmatoarele
dotari:
-

un ansamblu de joacă tip “Far și vapor”

-

un ansamblu de joacă pentru copii mici “Dino”
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-

un ansamblu de joacă “Cetate”

-

3 leagăne duble

-

un leagăn tip “Cuib”

-

un balansoar clasic din lemn

-

un balansoar cu două arcuri și două locuri

-

2 balansoare figurină pe arc

-

un balansoar figurină cu un arc și patru locuri

-

un carusel

-

un leagăn pentru copiii cu dizabilități

-

14 bănci lemn pe suport metalic

-

3 seturi picnic măsuță și 2 banchete

-

3 bănci hexagonale fără spătar în jurul copacilor

-

2 panouri de informații

-

2 bucăți rastel biciclete

-

împrejmuire gard lemn cu elemente tematice “copilărie”

-

alei pietonale din dale de beton

-

amenajare spațiu verde

-

dale de protecție din cauciuc

-

stâlpi de iluminat.

Pentru acest obiectiv a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor, termenul de
finalizare a acestora fiind la 1 iunie 2019.
37

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

12. Amenajare loc de joacă Str. Peneş Curcanul , Valoare investiție 273.808,87 lei , Suprafața amenajată: 561 mp
In cadrul lucrarilor pentru amenajarea acestui loc de joaca, vor fi montate
urmatoarele elemente:
- Un ansamblu de joaca din lemn (turnuri, tobogane, pod de trecere)
- Un ansamblu de joaca pentru copii mici (turnuri, podete, balcon, tobogane,
panouri laterale din polietilena cu diverse imagini animate pentru stimularea
imaginatiei copiilor)
-

Ansamblu de joaca (leagăne, balansoare, corturi rachita)

-

Mobilier urban:
-Banci cu structura metalica cu sezut si spatar din lemn-14buc;
-Cosuri de gunoi-6buc;
-Pergole cu 4 stalpi pentru protecte banci-6buc;

Stalpi iluminat, infrastructura supraveghere video, cu racord la reteaua
orasului si tablou de control
-

Imprejmuire gard plasa bordurata viu colorata cu inaltimea de 2m

-

Borduri protectie spatiu de joaca.

In acest caz, a fost semnat contractul de proiectare si executie, urmand ca imediat
dupa finalizarea proiectarii, constructorul sa inceapa efectiv lucrarile.

Loc de joacă Str. Peneş Curcanul
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13.

Amenajare loc de joaca pentru copii Cartier Mândrești si Cartier

Gară
Valoare investiție Lot I Cartier Mândrești - 275.835,85 lei, Suprafata construita
500 mp
Valoare investiție Lot II Cartier Gară = 456.414,15 lei , Suprafata construita 1000 mp.
Mobilierul din cadrul locului de joacă de la Mândrești, situat pe Str Luceafarul
nr. 11, va avea în componența sa:
-

un ansamblu de joacă cu două tobogane;

-

o căsuță de joacă;

-

2 leagăne duble;

-

un balansoar clasic din lemn;

-

un balansoar cu 2 arcuri și 2 locuri;

-

un balansoar figurină cu un arc și patru locuri;

-

10 băncuțe lemn pe suport metalic;

-

3 pergole din lemn peste bănci;

-

5 coșuri de gunoi;

-

un panou informații.
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Pentru amenajarea acestui loc de joacă va fi instalat un covor de protecție cu dale
din cauciuc și vor fi realizate lucrări de montare borduri și alei pietonale din dale din
beton, iar spațiul verde va fi amenajat corespunzător. De asemenea, vor fi montați stâlpi
de iluminat, cu racord la rețeaua localității, dar și sistem modern de supraveghere video.
Pe data de 11 martie 2019 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru locul
de joaca din Cartierul Mândrești. Intre timp lucrarile au si demarat, termenul de
finalizare a lucrărilor fiind 1 iunie 2019.
Mobilierul din cadrul locului de joacă din Cartierul Gară, situat pe Str. Gheorghe
Longinescu T19, va avea în componența sa:
-

19 bancute lemn pe suport metalic;
8 cosuri de gunoi;
2 seturi picnic masuta +2 bancute;
3 pergole din lemn peste doua banci;
2 panouri informatii;
un ansamblu de joaca;
un ansamblu de joaca cu pentru copii mici cu elemente din povesti;
un ansamblu de joaca cu pentru copii mici cu elemente provenite din povesti
sau desene animate, cu leagane si tobogane;
5 leagăne duble;
un leagan “Cuib”;
un balansoar clasic din lemn;
un balansoar cu 2 arcuri si 2 locuri;
un balansoar figurina cu un arc;
un balansoar figurina cu un arc si patru locuri.

Loc de joaca Gara
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Pentru amenajarea acestui loc de joacă va fi instalat un covor de protecție cu dale
din cauciuc și vor fi realizate lucrări de montare borduri și alei pietonale din dale din
beton, iar spațiul verde va fi amenajat corespunzător. De asemenea, vor fi montați stâlpi
de iluminat, cu racord la rețeaua localității, un tablou de control, dar și un sistem
modern de supraveghere video. Gardul metalic bordurat ce va imprejmui locul de joaca
va masura 134 ml si va avea inaltimea de 2m.
In ceea ce priveste locul de joaca de la Gara, s-a semnat contractul de prestari
servicii și execuții lucrări, urmand ca dupa finalizarea proiectarii constructorul sa
inceapa lucrarile.
14. Reabilitare și modernizare bloc situat în Str. Măgura nr. 123 , Valoare
investiție - 3.601.477,79 lei
In cadrul lucrarilor complexe ce vor avea loc la acest imobil, vor fi reabilitate
ambele scari pentru un total de 16 unitati locative. Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventie (DALI) a fost finalizata si aprobata in Consiliul Local al Municipiului
Focsani, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie scoase la licitatie lucrarile de
proiectare si executie.

15. Racordarea la SC ENET SA a blocurilor ANL din zona Sud si str.
Brailei, Valoare investiție = 6.487.781 lei
Capacitati tehnice :
1.Conducte preizolate 6.278 ml lungime totala tur-retur, din care :
Zona SUD: lungime totala conducte tur-retur 3.300 ml;
Cartier Brailei :

lungime totala conducte tur-retur 2.978 ml;
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2.Module termice pentru apa calda si incalzire
Zona SUD ANL : 25 module
Cartier Brailei : 14 module
Obiectivul de investiţie consta în extinderea sistemului de transport al ENET
Focșani prin racordarea blocurilor ANL construite in cartierele Sud şi Democraţiei
Brailei. Blocurile ANL care cuprind un total de 753 unitati locative (apartamente si
garsoniere) sunt dotate în prezent cu centrale termice de scară. Acestea au fost instalate
şi puse în funcţiune eşalonat, în perioada 2002-2003, depăşind deja durata de viaţă, de
10-15 ani, a unei asemenea centrale.
Pentru acest obiectiv s-a semnat contractul de proiectare si executie, urmand ca
dupa finalizarea proiectarii constructorul sa inceapa lucrarile.
16. Lucrari de reconditionare si modernizare terenuri sport ce apartin
Liceului Sportiv si demolare gradene, Valoare investiție = 9.974.835 lei
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
Amenajare teren sport existent:
- Terenul de Baschet (Placa de beton sau asfalt; Suprafata sintetica de inalta
performanta; Sisteme de baschet reglabile pe inaltime; Gard perimetral cu plasa
metalica; Instalatie de iluminat nocturn.)
- Terenul de Tenis Zgura-2bc (Realizarea straturilor de zgura; Fileu de tenis,
inclusiv pahare de fixare, stalpi, sistem de intindere, tun de aruncat mingi de tenis;
Instalatie de iluminat nocturn)
- Corpul pentru vestiare si grupuri sanitare (Structura metalica; Inchideri
exterioare din panouri termoizolante; Compartimentare din placi de gips- carton;
Acoperire in sarpanta cu placi termoizolante)
Amenajare teren sport nou - 5364,20 mp:
- Terenul de Minifotbal (Placa de beton sau asfalt; Suprafata sintetica de inalta
performanta; Porti de minifotbal/handbal; Gard perimetral cu plasa metalica; Instalatie
de iluminat nocturn)
- Pista de Atletism (Placa de beton sau asfalt; Suprafata sintetica de inalta
performanta)
- Groapa de nisip (Placa de beton sau asfalt; Suprafata sintetica de inlata
performanta; Groapa betonata pentru nisip)
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- Teren tenis acoperit (Structura metalica; Inchideri exterioare din panouri
termoizolante; Compartimentare din placi de gips- carton; Acoperire forma arc cu tabla
cutata)
Instalaţii de alimentare cu apă menajeră rece şi caldă
Instalaţii de canalizare menajeră
Sistematizare vertical:
- Amenajare alei pietonale;
- Amenajare alei circulabile( auto);
- Amenajare parcari.

Pentru modernizarea terenurilor de sport de la Liceul Sportiv, a fost semnat
contractul de proiectare si executie, urmand ca dupa finalizarea proiectarii
constructorul sa inceapa lucrarile.
17. Construire Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe str.
Fraternității nr.11
Având în vedere ca documentatia privind Proiectul Tehnic si Detalii De Executie
(PT+DDE) a fost elaborată in anul 2011, este necesara reactualizarea ei avand in
vedere modificarile survenite in prescriptiile si normativele de proiectare din ultimii
ani.
Clădirea care va fi proiectata cu destinatia de gradinita cu program prelungit, va
avea un regim de inaltime P+1E. Unitatea de invatamant prescolar va avea 6 grupe. Se
preconizeaza ca numarul copiilor ce vor frecventa gradinita in aceasta unitate de
invatamant sa fie de aproximativ 150 elevi.
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18. Refacere infrastructura strada Panduri , Valoare investiție =
2.527.197,29 lei
Date tehnice:
- Lungime: 980 ml;
- Suprafata carosabila: 6860,0 mp;
- Suprafata trotuare : 3820,0 mp.
La finalul lucrarilor, aici vor fi amenajate si 4 parcari cu un total de 24 de locuri
de parcare. Contractul de executie a fost deja semnat, lucrarile urmand a fi corelate cu
cele care sunt executate in prezent de catre CUP SA pentru inlocuirea retelelor de apa
si canal prin programul operational de infrastructura mare (POIM).
19.

Reabilitare si extindere Parc Teatru

Se propune modernizarea si dotarea actualului parc cu echipamente sanitare,
electrice, mobilier de parc, spatii de recreere pentru persoane de toate varstele si de
divertisment pentru copii.
Astfel, in Parcul Teatrului va fi amenajata o zona de joaca pentru copii cu o
suprafata de 254.47 mp, un monument in trepte, o fantana arteziana mare si una mica,
alei pietonale, zone verzi cu gazon, arbusti si flori.
Monumentul in trepte va fi de fapt o platforma in trepte cu scop de a oferi
trecatorilor o alta forma pe care se pot aseza decat bancile care se regasesc in restul
parcului. Acest spatiu va putea fi folosit de grupuri de cititori de carti sau alte grupuri
de tineri cu scopuri similare.
Pe fiecare treapta sau contratreapta se pot inscriptiona date istorice ale orasului
Focsani sau ale anumitor personalitati importante acestei zone sau ale intregului popor
roman. Contratreptele vor fi iluminate cu benzi de leduri de culoare portocalie sau
galbena pentru a putea fi vizibile si pe timp de noapte
Fantana arteziana mare va avea o suprafata de 132,73 mp si se va afla in centrul
parcului si va fi unul din elementele ce vor crea armonie si o stare de relaxare pentru
toti trecatorii acestui parc. Fantana arteziana mica va avea o suprafata de 45.36 mp si
va fi pozitionata pe latura de S-E a parcului, venind in completarea celei mari.
Suprafata totala a aleilor pietonale va fi de 3336,09 mp, iar acestea vor avea pe
lateral borduri din beton armat cu dimensiuni similare dalelor de la alei pentru a conferi
o simetrie intregului ansamblu. De asemenea, pe marginea aleilor vor mai fi montate
banci de parc cu o forma unica fata de cele existente in parcurile orasului Focsani,
cosuri de gunoi si doua locuri amenajate cu fantani de baut apa potabila.
Imediat in aproprierea accesurilor principale din spre Strada Republicii, Strada
Oituz si Strada Marasti, vor fi montate suporturi pentru biciclete.
44

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

20.

Reabilitare si extindere parc Nicolae Balcescu

Pentru a putea modela actualul parc Nicolae Balcescu, intr-un parc modern dar
care in acelasi timp sa se poata mentine atat valorile morale si istorice ale acestuia se
propun urmatoarele:
-

latirea tuturor aleilor principale acolo unde se permite la latimea de 5 m,

reamplasarea bustului memorial al istoricului Nicolae Balcescu intr-un
spatiu special amenajat,
marirea zonei centrale a parcului unde se afla in acest moment fantana
arteziana, lucru care va permite instalarea a inca 13 socluri care vor avea propuse
busturi ale unor valori istorice ale Romaniei
în zona unde se afla fantana arteziana se propune modernizarea ei intr-o
fantana arteziana iluminata, ingradita cu un labirint verde.
amplasarea unui amfiteatru si a unei zone de scena de dimensiuni mici
care vor fi imbracate in gazon perimetral, chiar si pe treptele amfiteatrului
instalarea unei noi zone de sahisti, a unei noi zone de joaca pentru copii,
a unei noi zone de divertisment pentru skateri si roleri de toate varstele

-

instalarea a doua grupuri sanitare inteligente.
45

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

instalarea a 4 noi fantane arteziene simple; fiecare fantana va avea jeturi
de apa in trepte sau in jocuri de jeturi.

modernizarea celor 3 căi de acces in parc prin construirea a 3 porti de
acces moderne, iluminate, care vor avea fiecare cate o culoare de iluminat care sa
reprezinte culorile steagului Romanesc
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plantarea unui covor de gazon si sprinclere pe toata suprafata parcului. Se
vor crea si zone noi amenajate cu flori pe anumite portiuni pe unde copacii sunt
inexistenti si iluminatul natural permite amplasarea acestora.
-

amplasarea cosurilor de gunoi direct in vecinatatea bancilor de sezut.

amplasarea unui numar de 347 de banci care sa serveasca unui numar cat
mai mare de trecatori si sa le creeze condiitile necesare de recreere necesare unui parc
central orasenesc.
21.

Reabilitare Pasaj Cinematograf Balada , Suprafața = 2948 mp

Lucrari propuse:
- Refacerea finisajelor fantanii si a instalatiilor aferente:
-Refacerea instalatiei pentru fantana decorative, realizarea alimentarii cu apa si
a canalizarii, realizare cismele apa potabila;
-Realizarea instalatiei de iluminat adecvat caracterului zonei.
-Realizarea de noi spatii verzi si refacerea celor existente a caror amplasare se
pastreaza.
-Realizare de mobilier urban (banci, cosuri de gunoi).
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22.

Reabilitare corp servicii str. Cuza Voda nr. 56

Valoare investiție = 506.043,66 lei
Dupa cum am observat cu totii, sunt destule momente in an cand sediul Primariei
este neincapator pentru cei ce doresc sa isi plateasca taxele si impozitele sau sa isi
inmatriculeze autoturismele. Nici chiar serviciul de plata on-line a taxelor nu a rezolvat
aceasta problema, cei mai multi cetateni preferand in continuare sistemul clasic de
achitare a datoriilor catre bugetul local. In aceste conditii, din dorinta de a veni in
sprijinul focsanenilor, am demarat procedurile de transfer catre municipalitate a
imobilului-cladire corp servicii din Str. Cuza Voda nr. 56. Astfel, in cursul anului 2018,
dupa o corespondenta de mai multe luni de zile, Directia Generala a Finantelor Publice
Galati ne-a predat imobilul mai sus amintit. In suprafata de 271 mp, acesta a fost dat
Primariei Focsani in folosuinta gratuita pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitate de
prelungire.
Practic, aici dorim sa infiintam un punct de lucru pentru inscrierea
autovehiculelor, ceea ce ar scuti cetatenii de un efort, dat fiind faptul ca in imediata
apropiere se afla Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea. De asemenea, in zona functioneaza si Serviciul
Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Focșani, Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vrancea și Serviciul Public
Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea. Totodata, avem in vedere si
un nou punct de colectare a taxelor si impozitelor, intrucat imobilul beneficiaza si de o
parcare generoasa.
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23. Cresterea performantei energetice a cladirii Primariei Municipiului
Focsani Valoare investiție = 3.281.613,93 lei
Lucrări propuse:
Izolarea termică a pereților exteriori, a soclului, a planșeului peste subsol
și a planșeului sub terase
-

Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn, precum si a celei de metal

Înlocuirea conductelor de distribuție apă caldă și apă rece și izolarea
acestora, reducând astfel pierderile necontrolate de căldură pe aceste trasee.
Înlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu corpuri echipate cu surse de
lumina LED.
Înlocuirea instalației de încălzire existente, pentru o mai bună gestiune a
consumului de căldură
Montarea de sisteme alternative de energie: panouri solare și panouri
fotovoltaice, pentru economii importante la iluminatul interior.

24. Sistematizare verticala si imprejmuire Colegiul National Unirea,
Valoare investiție - 696.980 lei , Se reactualizeaza proiectul tehnic.
Se vor avea in vedere urmatoarele dotari si lucrari:
1)Imprejmuire;
2) Amenajare teren sport;
3) Amenajare suprafete carosabile;
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4) Finalizare demolare corp C3 si C5;
5) Amenajare peisagistica;
6) Mobilier urban;
7) Retele exterioare.
25.
Cartier tineret Brailei - Lucrari exterioare , Valoare investiție =
1.494.004,77 lei
Se va realiza sistematizarea Cartierului Brăilei, astfel încât să se asigure o
circulație rutieră și pietonală în condiții de securitate și confort. Principalele categorii
de lucrari ce vor fi efectuate privesc amenajarea trotuarelor, a zonelor verzi si a
semnalizarii rutiere, inclusiv amenajarea unei statii de autobuz. Totodata, vor fi si
lucrari conexe pentru o optima colectare si evacuare a apelor pluviale.
Pentru acest obiectiv au fost parcurse toate etapele de proiectare si licitatie,
urmand ca in cel mai scurt timp sa se semneze contractual de executie pentru lucrari.

Obiective care vor fi demarate in 2019
A. Pentru urmatoarele obiective de investiții se va demara procedura de
achizitie pentru serviciile de proiectare - Studiu de fezabilitate/Documentație de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții
1.
Retele exterioare si sistematizare verticala Extindere cu 12 sali de clasa
Scoala nr. 3, str. Dornei
2.
Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigatii, supraveghere video,
suprafata de joc stadion Mandresti
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
3.

Locuri de joaca pentru copiii ce frecventeaza cresele

S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
4.
Reabilitare, consolidare si punere in valoare Casa Longinescu din Bdul.
Gării nr. 10
5.
Documentatii construire cladire cu parcare subterana in zona parcarii din
B-dul Independentei - str. Leopoldina Balanuta
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6.
Locuinte colective pentru tineri in regim de inchiriere str. Calea Munteniei
nr. 57-ANL; pentru acest obiectiv a fost finalizat Planul Urbanistic Zonal (PUZ),
urmand ca in cel mai scurt timp sa fie predat si studiul de fezabilitate (SF) privind
solutia constructiva a locuintelor si a amenajarii spatiilor commune – parcari, alei,
spatii verzi etc. Odata ce va fi obtinut si SF-ul, intreaga documentatie va fi transmisa
catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), in vederea finantarii lucrarilor de
executie.
7.
Refacere infrastructura stradala și parcari adiacente strazilor Maior Gh.
Pastia, M. Kogalniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda- PT8
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
8.

Parcări adiacente str.Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente

S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
9.
Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Timis, str. N.
Balcescu, str. Predeal (tronson cuprins intre strada Ion Creanga si Grigore Ionescu) și
reparații si așternere covoare asfaltice carosabil str.Magazia Garii
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
10. Refacere infrastructură strazi, sistematizare verticala,parcari, spatii verzi
si accese pentru str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Marasti și str. D.
Zamfirescu), str. Miorita, str.Stefan cel Mare , str.Eroilor, str.Vamii
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
11. Refacere infrastructura strazi, parcari, alei, iluminat, irigatii, supraveghere
video, canalizatii retele curenti slabi - str. Carpati, str. Constitutiei, str.Plevnei,
str.Mitropolit Varlaam (tronson Bd Unirii și str.Bucegi)
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
12. Refacere infrastructura strazi sistematizare verticala si spatii verzi Cart.
Mandresti - str. Islaz, str. Eternitații, str. Balți (începand de la intersectia cu str. Izvor),
fdt. Faget, str.Mieilor, str.Carpiniș, str.Nuferilor,Fundaturi str.Salcioarei si
str.Drumusor
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
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13.

Pasaj strada Marasesti peste Magistrala CF 500 Buzau – Marasesti

S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
14. Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Razoare, str.
Zboina, str. Pacii, str.Virtutii, str.Gradinari, str.Dorobanti, str.Targului, str.Varvarici
Doru
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
15. Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Viilor și refacere
covoare asfaltice carosabil, trotuare și amenajare parcari str.Frunzei, str.Nordului,
str.Prosperitatii, str. Oborul de Vite reparatii și așternere covor asfaltic carosabil
str.Rovine
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
16. Refacere infrastructura str.Alecu Sihleanu si fundatura, str.Maior G.
Sonțu si fundatura, str. Aviatorilor, Aleea Cuza Voda și fundatura
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
17. Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Prof. C. Stere,
str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str.Muresului,str. Cernei, str.Dogariei,
str.Crisana, str.Greva de la Grivita
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
18. Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Gh. Doja, fdt.
Ghe. Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) a fost finalizata, iar
dupa aprobarea acesteia in Consiliul Local al Municipiului Focsani vor fi scoase la
licitatie lucrarile de proiectare si executie.
19. Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala si spații verzi str.
Razboieni (trotuare si parcari),str. Av. Muntenescu, str. Muncii, str.Gh.Asachi, str.prof
Caian, Aleea Crinului, Milcov (tronson intersecție-poarta acces Remat), Fdt.Dionysos
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
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20. Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Fagaras, str. Gh.
Potop, str. Ghioceilor, str.Arges, str.Dinicu Golescu, str.Zorilor,P-ta Victoriei
S-a semnat contractul pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI).
21. Imprejmuire, sistematizare verticala si rampa de acces pentru persoane cu
handicap pentru corp cladire situat in str. Stefan cel Mare nr 21 – sediul SC Parking
SA Focsani.
B. Obiective de investiții propuse pentru întocmire documentații
1. Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Sistem irigatii spatii verzi
zona ANL - Cartier Sud, zona ANL - Democratiei si spatii adiacente str. Cpt.
Cretu Florin si Aleea Parc
2. Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Reabilitare cabinete
medicale scolare
3. Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Refacere infrastructură
strazi, alei si parcaje adiacente strazilor: Tudor Vadimirescu si Aleea Tudor
Vladimirescu, Piata Independentei, Penes Curcanul, Piata Moldovei si
fundatura Piata Moldovei, Leopoldina Balanuta, Dorului si Aurora
4. Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Refacere infrastructura
strazi, alei si parcaje strazile: Fulger, Scarlat Tarnavitu si Culturii
5. Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Refacere trotuare, alei,
parcaje si covor asfaltic strada Mare a Unirii
6. Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Refacere infrastructura
strazi, alei si parcari zona Bahne, strada Cezar Bolliac, str. Dr.Telemac, str.
Rarau, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu, str. 8 Martie, Al.Caminului si str.
Al.Vlahuta
7. Studiu de Fezabilitate Amenajare accese Bariera Vrancei
Documentatia ce va fi intocmita pentru acest obiectiv va urmari ca pe zona
cuprinsa intre Strada Vrancei, DN2D, Strada Marasesti si calea ferata CF 500
Bucuresti-Suceava sa fie identificate cele mai bune amplasamente pentru asigurarea
cailor de acces a proprietarilor din perimetru catre proprietatile pe care le detin aici.

IV.

ACHIZITII PUBLICE

Atribuirea contractelor de achiziție publică este rezultatul unui proces ce se
derulează în mai multe etape. Autoritatea contractantă (Municipiul Focșani in cazul de
fata) are obligația de a parcurge, pentru fiecare proces de achiziție etapa de
planificare/pregatire, etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului, etapa
post atribuire – durată medie: 2 luni(procedură simplificată), 3 luni(licitație deschisă).
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În practică insă, întâmpinăm dificultați de interpretare și aplicare, inadvertențe
între prevederile Legii nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016, calcularea valorii estimate și
stabilirea procedurii de atribuire, aplicarea factorilor de evaluare, întârzieri la validarea
documentațiilor de atribuire, reglementarea deficitară a procedurii de negociere fără
publicare prealabilă.
Derularea procedurilor este influențată negativ de funcționarea defectuoasă a
Noului sistem de achiziții publice - SICAP(Sistem informatic colaborativ pentru mediu
performant de desfășurare a achizițiilor publice) care face extrem de greoaie încărcarea
informaţiilor în sistem - documentații de atribuire aferente procedurilor (este imperios
necesara operaționalizarea sistemului); în sistem au fost introduse elemente noi, care
necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu situațiile constatate din aplicarea
practică a acestora.
În anul 2018, valoarea bunurilor achiziționate prin cumpărare directă este
874.748,63 lei, exclusiv T.V.A., din care 320 de achiziții directe atribuite prin SICAP
– Catalog electronic în valoare de 769.020,82 lei exclusiv T.V.A. și 179 de achiziții
off-line în valoare de 105.727,81 exclusiv T.V.A.
Pentru serviciile achiziționate prin cumpărare directă, valoarea este în 2018 de
1.623.427,2 lei, exclusiv T.V.A., din care 117 achiziții directe atribuite prin SICAP –
Catalog electronic în valoare de 1.225.075 lei exclusiv T.V.A. și 103 achiziții off-line
în valoare de 398.352,20 lei exclusiv T.V.A.
Pentru execuție lucrări, valoarea achiziționată prin cumpărare directă este
200.982,52 lei, exclusiv T.V.A., din care 8 achiziții directe atribuite prin SICAP –
Catalog electronic în valoare de 109.089,52 lei exclusiv T.V.A. și 12 achiziții off-line
în valoare de 91.893 lei exclusiv T.V.A.
În 2018, au fost finalizate prin incheierea contractelor 40 de achiziții directe. De
asemenea, au fost inițiate proceduri de atribuire pentru toate documentațiile transmise
Biroului Achiziții, din care:
1. Au fost finalizate prin încheierea contractelor 31 de procese de atribuire,
respectiv: 8 proceduri de licitație deschisă, 21 proceduri simplificate, un proces de
achiziție directă – excepție, o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare, toate acestea fiind în valoare totală de 13.594.131,67 lei exclusiv
T.V.A.,
Cele 21 de proceduri simplificate au fost efectuate pentru servicii de proiectare
aferente următoarelor categorii de obiective de investiții:
Resistematizare infrastructură străzi/reabilitare și modernizare străzi/
reabilitare și modernizare piațete: 8 contracte,
-

Documentație Plan Urbanistic Zonal (PUZ): 1 contract,
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-

Reabilitare/reparații clădiri: 3 contracte

-

Creșterea performanței energetice: 5 contracte

-

Locuri de joacă, terenuri sport: 4 contracte.

Cele 8 proceduri de licitație deschisă au vizat contracte ce au ca obiect execuția
lucrărilor de:
-

Reabilitare și modernizare străzi: 6 contracte,

-

Locuri de joacă: 2 contracte.

2. Au fost anulate, din motive neimputabile autorității, 19 proceduri de atribuire.
Concret, în toate aceste cazuri, nu s-a primit nicio ofertă. În consecință, pentru toate
acestea, procedura a fost reluată, chiar și de câte două ori pentru a se asigura atribuirea
contractelor. Contractele in cauza sunt urmatoarele:
- Contract de execuție “Elaborare Proiect tehnic pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire, Proiect tehnic de execuție, detalii de execuție, caiete de
sarcini(PAC,Pth, DDE,CS) asistență tehnică proiectant și execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții Refacere infrastructura strada Tineretii si strada Slt. Tanasescu
Dumitru”;
- Contract de achiziție publică de servicii – activități principale: - Elaborare
Studiu de fundamentare, în scopul analizei și pentru formularea reglementărilor unor
problem sectoriale(concluziile se vor relua în Memoriul general PUG), compus din 4
capitole distincte(trei studii analitice și unul prospectiv), respectiv: “Relatii
periurbane”, “Tipuri de proprietate”, “Infrastructura tehnico-edilitara”, “Impactul
schimbarilor climatice”, - Revizuire si actualizare reambulare topografica elaborata in
2009-2010, - Revizuirea documentatiei PUG 2009, prin includerea masurilor dispuse
prin Studiul de fundamentare, in vederea obtinerii avizului M.D.R.T., C.T.U.A.T.
Focșani, C.T.U.A.T. Vrancea;
- Proiect tehnic Sistematizare verticală, alei, parcaje, acces pietonal și rețea
iluminat public – Cartier Brăilei etapa a II a – Contract de achiziție publică de servicii
(avem în vedere obiectul contractului – exclusiv activități de proiectare) de două ori;
- Contract de prestări servicii: “Actualizarea Strategiei de alimentare cu căldură
a Municipiului Focșani”;
- Contract de prestări servicii: Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții(DALI), Documentații necesare obținerii avizelor și acordurilor, Studiu
geotehnic, Studiu topografic, Studiu istoric, Audit energetic, Expertiză tehnică aferent
obiectivului: „Casa Longinescu” (de două ori);
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- Contract de prestări servicii: Documentație de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție (DALI), Documentație avize și acorduri, Studiu geotehnic, Studiu
topografic pentru obiectivul de investiții: DALI „Locuri de joacă pentru copiii ce
frecventează creșele” mun. Focșani, jud. Vrancea – Creșa nr.1 și Creșa nr.7;
- Contract de prestări „Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrărilor de
înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a
imobilelor din extravilanul U.A.T. Focșani” (de două ori);
- Contract de prestări servicii de Asistenta Tehnica pentru Managementul
Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și
creșterii eficienței energetice – Etapa a II-a”;
- Contract de prestări servicii de întocmire studiu topografic, studiu geotehnic,
documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor, documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii DALI pentru obiectivul de investitii „Pasaj strada Marasesti
(DN 2D Km 2+223) peste magistrala CF 500 Buzau-Marasesti în municipiul Focsani”;
- Contract de prestări servicii de intocmire “Documentatie PUZ si reglementari
functiuni si accese pentru strapungere str. Militari-str Anghel Saligny din municipiul
Focsani"(de două ori).
La sfârșitul lui 2018, se aflau în etapa de desfășurare 26 de proceduri de atribuire,
care urmează a fi finalizate în primăvara anului 2019.

V.

DIRECTIA ARHITECTULUI SEF

Numarul autorizaţiilor de construire / desfiinţare emise de Primaria Municipiului
Focsani în anul 2018 a fost de 783, față de 589 in 2017, valoarea taxei pentru emiterea
acestora fiind si ea mai mare decat cea incasata in anul precedent, anume 99.552,61 lei,
respectiv 54.9916,84 lei.
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Din numarul total al acestor autorizatii emise, 30 au fost pentru servicii
(spălătorii auto, showroom-uri, pensiuni, hoteluri, sedii birouri, spații comerciale,
unități producție textile, etc), valoarea investițiilor fiind de 35.737.973 lei, față de 23
emise in 2017, cu o valoare a investițiilor de 25.021.596 lei.
Pe parte locativa, in anul 2018 au fost emise 119 autorizații de construire pentru
locuinte individuale (case), valoarea investitiilor reprezentate de acestea ridicandu-se
la suma de 16.714.219,72 lei, față de 134 autorizații de construire pentru locuinte
individuale ce reprezintă ca valoare a investițiilor 19 146 075 lei în anul 2017.
Daca in ceea ce priveste numarul caselor noi, exista o mica scadere, constatam
in schimb o crestere semnificativa la locuintele colective (blocuri), unde in anul 2018
avem 6 autorizații de construire cu o valoare a investițiilor de 24.270.840 lei , față de
2 autorizații in 2017, cu o valoare a investițiilor de 713.300 lei.
La fel ca si in cazul autorizatiilor emise pentru servicii, construirea de noi blocuri
si case pe raza Municipiului Focsani a dus in mod firesc la o solicitare crescuta pentru
forta de munca din domeniu, dar si pentru intreg circuitul de producere, desfacere si
distribuire a materialelor de constructii, toate acestea regasindu-se in final intr-o
imbunatatire a calitatii vietii in general a cetateanului. Iar acest lucru este reflectat cel
mai bine de catre valoarea totala a investițiilor pentru aceste construcții noi, care este
de 76.723.033 lei în anul 2018 față de 44.880.971 lei in 2017, deci aproape dubla. Iar
in Focsani nu doar ca se incep mai multe contructii, dar se si termina mai multe de la
an la an, dovada in acest sens stand faptul ca in 2018 au fost efectuate 414 receptii la
terminarea lucrărilor, fata de 237 in anul precedent.
PROCESE VERBALE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(REGULARIZARE TAXĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE)
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De asemenea, in 2018 au fost solicitate 1830 certificate de urbanism pentru
construire, desfiinţare, operaţiuni notariale, scoatere din circuitul agricol, modificare,
consolidare, extindere a construcțiilor și a rețele tehnico-edilitare și elaborare
documentații de urbanism și amenajarea teritoriului și s-au încasat 48.432 lei, față de
1730 in 2017, pentru care s-au încasat 48.411,36 lei.
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Si certificatele de atestare a edificării/extinderii construcției pe anul 2018 au fost
mai multe decat in 2017, 308 fata de 265. De asemenea, s-au emis 268 de avize de
spargere, comparativ cu 70 in 2017.
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Ca o noutate, Primaria Municipiului Focsani a inaugurat in decembrie 2017
serviciul de emitere în regim de urgență a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor
de construire/desființare. Practic, cetatenii care doresc acest lucru au acum posibilitatea
obtinerii avizelor in maxim trei zile, in schimbul achitarii unei taxe de 250 lei pentru
certificatul de urbanism si 500 lei pentru autorizatia de construire/desfiintare. In urma
instituirii acestui nou serviciu, in anul 2018 au fost eliberate in regim de urgenta:
- 188 certificate de urbanism, pentru care s-au încasat 47.000 lei.
- 79 autorizaţii de construire / desfiinţare, pentru care s-au încasat 39.500 lei.
Mai mult chiar, incepand din 17 noiembrie 2017, eliberarea Certificatului de
Urbanism se poate face si on-line, doritorii avand la dispozitie accesarea directa a linkurilor de pe pagina web a Primăriei Municipiului Focșani - http://www.focsani.info .
Si tot la capitolul urgenta trebuie amintit si faptul ca din decembrie 2018 avem
posibilitatea emiterii în acest regim a certificatului de atestare a edificării/extinderii
construcției și a nomenclaturii stradale.
De asemenea, in decembrie 2017, prin HCL nr. 533, a fost aprobat Regulamentul
privind eliberarea avizului de spargeri și condițiile de refacere a sistemului rutier și a
spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani. Acesta a fost
întocmit pentru o gestionare mai bună a intervențiilor asupra căilor de circulație auto
și pietonale, dar și pentru monitorizarea modului de refacere la starea inițială a zonelor
afectate. În anul 2018 acesta a fost modificat prin HCL nr 366, in sensul ca au fost
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prevazute situatiile in care sunt exceptate de la plata taxelor lucrările de intervenții în
caz de avarie, lucrările a căror autoritate contractantă este Municipiul Focșani, pentru
operatorii care execută lucrări concomitent cu lucrările Municipiului Focșani, dar și
pentru lucrările care sunt finanțate din fonduri europene sau de stat.
În noiembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul privind identitatea cromatică
a clădirilor din Municipiul Focșani prin HCL nr.469, acesta fiind întocmit din dorinta
de a se proceda într-un timp cât mai scurt o armonizare a culorilor clădirilor din
Municipiul Focșani. Asa cum se stie, culoarea este un element esenţial în percepţia
vizuală, ea neputand fi detaşată de material, lumină sau condiţii de mediu. Ba
dimpotriva, impreună cu volumetria reprezinta un factor generator al imaginii urbane,
una pe care ne-o dorim a fi cat mai armonioasa in orasul nostru.
In total, in cadrul Direcției arhitectului șef au fost inregistrate 6607 solicitări in
2018 față de 4507 solicitări in anul 2017.
În cadrul Serviciul Strategie și dezvoltare urbană s-au desfășurat 11 ședințe de
C.T.U.A.T. în anul 2018, față de 6 ședințe de C.T.U.A.T. în 2017 si au fost emise :
-17 avize oportunitate pe anul 2018, față de 20 avize in anul 2017.
-17 avize de P.U.Z. pe anul 2018, față de 6 avize pe anul 2017.
-1 aviz P.U.D. pe anul 2018, față de niciunul in 2017.
-7 avize ale arhitectului șef pe anul 2018, față de 5 avize in 2017.
S-au emis 399 de certificate de nomenclaturi stradale pe anul 2018, încasânduse 3591 lei, față de 276 de certificate de nomenclaturi stradale pe anul 2017, încasânduse 2484 lei.
Pentru lucrarea „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Focșani”
au fost reluate unele avize, deoarece valabilitatea acestora expirase si conform
modificarilor legislative s-a impus elaborarea unor noi studii de fundamentare, precum:
-

Relații periurbane

-

Tipuri de proprietate

-

Infrastructură tehnico-edilitară

-

Impactul schimbărilor climatice

-

Revizuire și actualizare reambulare topografică elaborată în 2009-2010

-

Obținerea avizului de mediu.
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Astfel s-a demarat o procedură de licitație în data de 22.12.2017, acesta s-a
anulat în data de 12.01.2018, întrucât nu s-a depus nicio ofertă. Procedura a fost reluată
în data de 30.03.2018, dar și aceasta a fost anulată în data de 16.04.2018, deoarece nu
a fost depusă nicio ofertă. S-a reluat procedura de atribuire în data de 26.06.2018,
aceasta fiind anulată în data de 05.11.2018 pentru că nici a treia oara nu s-a depus nicio
ofertă. In consecinta, s-a propus procedura de atribuire prin negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare, aceasta urmand a fi demarată în anul 2019, după
aprobarea bugetului local.
Pe partea de autorizare a agentilor economici, numărul documentaţiilor
înregistrate pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor de funcţionare pe anul 2018 este de
1407, taxa aferentă acestora ridicandu-se la suma de 441.800 lei, faţă de anul 2017,
când numărul documentaţiilor a fost de 1328 şi taxa aferentă în sumă de 422.640 lei.
Alte 14 documentaţii au fost inregistrate pentru pentru autorizaţii de comerţ în
sistem ambulant - tonete, rulote, mese, chioşcuri mobile, taxa încasată fiind de 11.646
lei pe anul 2018 față de 13 documentaţii in 2017, cu o taxă aferentă în valoare de 8.013
lei. Totodata, au fost eliberate autorizaţii de funcţionare pentru 15 terase amplasate pe
domeniul public, taxa încasată fiind de 110.116 lei față de 18 terase in 2017, care au
adus sume in valoare de 90.135 lei. In plus, cu ocazia diverselor evenimente organizate
la nivelul municipiului, s-au încasat sume in valoare de 82.275 lei, față 69.615 lei in
anul 2017. Astfel, suma totală încasată din taxa de autorizare pentru desfăşurarea
activităţilor economice şi taxa pentru ocuparea domeniului public pentru anul 2018
este de 645.837 lei, in raport cu anul 2017, când suma încasată a fost de 590.403 lei.
În anul 2018, prin HCL nr. 103, a fost simplificata modalitatea de
obținere/vizare a autorizațiilor de funcţionare a agenţilor economici care desfăşoară
activități economice pe raza Municipiului Focşani. Practic, daca fata de anul precedent
nu au aparut modificari, agentul economic trebuie sa mai depuna doar taxa, cererea si
autorizatia in original. Astfel, prin adoptarea acestui sistem mai flexibil si bazat pe
principii actuale am simplificat la maxim procedura de obținere/vizare a autorizațiilor
de funcţionare.

VI.

ADMINISTRATIE PUBLICA

In anul 2018 au fost intocmite 22 contracte de vânzare-cumpărare teren
concesionat, pentru care s-a încasat suma de 568.077,50 lei si 14 contracte de vânzarecumpărare de locuințe ANL, pentru care s-a încasat suma de 1.216.748,05 lei.
De asemenea, au fost incheiate 2 contracte cu drept de superficie pentru
extindere apartamente la parter de bloc si s-au dat 9 dispoziții pentru mașini
abandonate.
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La sediul Primariei au avut loc 8 licitații, in urma carora au fost încheiate 48 de
contracte de închiriere - spații, terenuri destinate amplasării de construcții provizoriichioșc și destinate amplasării de panouri publicitare.
Pe parcursul anului, pentru nu mai putin de 127 de imobile ce aparțin domeniului
public și privat al Municipiului Focșani au fost intocmite cartile funciare aferente.
Pe parte de fond locativ, in anul 2018 au fost analizate si punctate 545 dosare
depuse în vederea obținerii unei locuințe pentru tineri destinate închirierii - ANL și
679 dosare depuse pentru o locuința din fondul locative de stat. In ceea ce priveste
contractele de inchiriere incheiate in 2018, acestea sunt in numar de 108 pentru ANL
și 24 pentru locuințe sociale.
Din pacate, au existat si persoane care nu au respectat clauzele contractuale
asumate, astfel ca au fost emise 503 somații pentru recuperare debite aferente
contractelor de concesiune și de închiriere.
De mentionat ca pentru blocul de locuinte sociale G2 din Cartierul Bahne, care
devenise un focar de infectie si o sursa permanenta de deranj pentru toti cetatenii din
zona, am obtinut in anul 2018 toate avizele necsare demolarii, data fiind starea precara
a imobilului. Fostii locatari, in marea lor majoritate fara forme legale, au fost evacuati,
urmand ca in 2019 sa se procedeze la daramarea acestui bloc.
Serviciul juridic, contencios
In anul 2018, Primaria Focsani a avut un număr total de 1021 dosare pe rolul
instanţelor de judecată, fata de 1008, cate au fost in 2017.
Dosarele in care municipalitatea a fost parte in 2018 au avut diverse cauze:
- Contencios adminsitrativ
- Plângeri fond funciar
- Cereri valoare redusă
- Rezilieri contracte, evacuări, pretenţii
- Plângeri penale
- Plângeri contravenţionale, obligaţii de a face
- Contestaţii la executare silită fiscală/acte administrativ fiscale
- Litigii cu obiect pretenţii rezultate din achiziţiile publice
- Insolvenţă
- Acţiuni preschimbare amenzi ȋn folosul comunităţii.
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În anul 2018 au fost solutionate 528 de dosare, cu un procent de 85% admise
definitiv in favoarea Primariei, fata de anul 2017 cand au fost soluţionate definitiv 458,
cu un procent de 81,87% ȋn favoarea municipalitatii.
De asemenea, in anul 2018 a fost castigata suma de 1.051.417,77 lei in dosare
avand ca obiect pretentii, in timp ce in 2017 a fost castigata suma de 538.193 in dosare
cu acelasi obiect.
Principalele activitati desfasurate de Corpul de Control al Primarului in 2018
sunt urmatoarele:
-Consilierea cetăţenilor în privinţa problemelor apărute la asociaţiile de
proprietari – peste 305 întâlniri la sediul Primăriei Municipiului Focşani;
-Realizarea a peste 150 de întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari
pentru comunicarea numărului de persoane care locuiesc în blocurile administrate;
-Verificarea în teren a listelor de plată cu numărul de persoane afişate la
avizierele asociaţiilor de proprietari din 150 scări de bloc care au facturare comună a
serviciului de salubrizare;
-Verificarea tuturor locuinţelor ANL de pe raza Municipiului Focşani, în vederea
urmăririi modului de respectare a clauzelor contractuale stipulate în contractul cadru
de închiriere, în anul 2018, în cadrul comisiei constituite în acest sens - 719 locuinţe
verificate, din care la 53 dintre acestea nu se respectă clauzele contractuale;
-Identificarea unui număr de 1.060 persoane cu domiciliul în imobilele din
Municipiul Focşani, care nu deţin contracte de furnizare a serviciilor oferite de CUP
Salubritate S.A.;
-Coordonarea Comisiei de identificare a stadiului lucrărilor imobilelor/clădirilor
pentru care au fost emise autorizaţiile de construire aferente perioadei 2012 – 2017:
din 762 autorizaţii de construire verificate, 119 sunt expirate şi imobilele respective
prezintă elementele constitutive pentru a fi impozitate;
- Efectuarea de verificări externe, cu diverse tematici, în următoarele locaţii:
34 asociaţii de proprietari, 9 unităţi şcolare, imobilele neîngrijite şi corpurile de
iluminat public de pe raza Municipiului Focşani.
De asemenea, in cursul anului 2018 au fost realizate 110 acțiuni de control, din
care 39 de inspecții fiscale și 77 de verificări documentare, în urma cărora inspectorii
au stabilit diferențe de obligații fiscale principale privind impozitul pe clădiri și taxa
de afișaj în scop de reclamă și publicitate, în cuantum de 263.638 RON.
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Administraţie publică locală
In 2018 au fost înregistrate 3165 dispoziţii, pentru care Prefectul județului
Vrancea a efectuat controlul legalității, nici una dintre ele nefiind considerată nelegală.
În urma celor 17 şedinţe ale Consiliului local al Municipiului Focsani au fost
înregistrate și postate pentru aducere la cunoștința publică pe site-ul instituției 522
hotărâri, care au fost comunicate în termenul legal Prefectului județului Vrancea în
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și departamentelor din cadrul
Primăriei și a către instituțiile subordonate Consiliului local, în vederea aducerii
acestora la îndeplinire.
In anul 2018 am initiat nu mai putin de 331 de proiecte de hotarare. Dintre
acestea, 253 au fost adoptate de catre Consiliul Local al Municipiului Focsani, 78 fiind
respinse. Trebuie precizat faptul ca TOATE proiectele de hotarari care au fost respinse
erau proiecte ce nesitau votul a 2/3 dintre consilierii locali in functie. Si toate aceste
proiecte au picat la vot din cauza consilierilor locali PNL si a consilierului local Birsan
Costel. Din pacate, acesti consilieri locali si-au facut un obicei de a respinge pe banda
rulanta proiectele care au nevoie de 2/3, indiferent de importanta sau urgenta lor. Ori
poate tocmai de aceea…
Proiectele de hotarari neadoptate in 2018 au avut ca tema principal inventarierea
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Municipiului Focsani. Astfel,
proiecte privind modificarea, completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al Municipiului Focsani au fost respinse de 19 ori, iar cele privind
modificarea, completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
Municipiului Focsani de 15 ori. De asemenea, au fost respinse 4 proiecte de hotarari
referitoare la inventarierea parcarilor.
Vreau sa mentionez totodata ca in toate aceste cazuri refuzul consilierilor locali
PNL si a consilierului local Birsan de a vota proiectele mai sus amintite nu a avut nicio
justificare logica sau legala. Numai Proiectul de hotărâre privind însușirea
modificărilor aduse anexei la hotărârea nr. 383/2015 privind însușirea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Focșani, prin care strazile
din oras au fost masurate pentru a li se intocmi carte funciara, a picat la vot de 5 ori,
desi li s-a explicat cat se poate de clar consilierilor locali ca fara aprobarea inventarierii
nu poate fi intocmita cartea funciara, fara de care nu pot fi obtinute avizele pentru
repararea strazilor. Mai mult chiar, fara aprobarea masuratorilor nu se poate efectua
plata serviciului catre firma care le-a facut, Primaria Focsani riscand sa fie actionata in
instanta pentru nerespectarea clauzelor contractuale.
In aceste, conditii, este mai mult decat evident ca cei mai sus amintiti au drept
scop blocarea activitatii Primariei si a Consiliului Local al Municipiului Focsani, fara
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a tine cont vreun moment de interesele miilor de focsaneni afectati de actiunile lor
politice.
În cursul anul 2018 au fost inițiate și supuse procedurii de consultare publică 36
de proiecte de act normative, fiind aprobate 30. 11 solicitări de manifestări care nu se
supun obligativităţii depunerii cererii prealabile au fost inregistrate in anul 2018 la
Primaria Focsani, acordandu-se acceptul desfășurării pentru un număr de 7. De
asemenea, au fost analizate 40 de declarări prealabile privind organizarea de adunări
publice, mitinguri, marşuri, fiind emise 37 avize favorabile și trei avize nefavorabile.
Transport urban
În Municipiul Focşani, prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Focşani
nr. 100/2011, cu modificarile şi completările ulterioare este aprobat un număr maxim
de 401 autorizaţii taxi. În cursul anului 2018 au fost retrase 3 autorizaţii taxi, întrucât
transportatorii nu au mai îndeplinit condiţiile care au stat la baza menţinerii valabilităţii
acestora şi o autorizaţie de transport persoane în regim de închiriere.
La sfârşitul anului 2018 situaţia se prezinta astfel:
-

autorizaţii taxi active

-

autorizaţii taxi disponibile

-

autorizaţii taxi atribuite în cursul anului 2018 – 3

112

autorizaţii de transport şi autorizaţii taxi modificate şi completate -

-

autorizaţii taxi cesionate – 18

-

autorizaţii de transport şi autorizaţii taxi prelungite – 13

- 398
-3

suma încasată din acordarea/prelungirea/ cesionarea autorizaţiilor de
transport, autorizaţii taxi, precum şi RENT CAR - 19.450 lei
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/23.02.2017 s-a aprobat prevederea
potrivit căreia, pentru personalizarea taxiurilor în trafic, caroseria acestora va fi în
totalitate de culoare alb. Termenul de conformare pentru taxiurile active la data
aprobării hotărârii este 01.04.2020.
La data întocmirii prezentului raport 45% din taximetriștii activi dețin
autoturisme având caroseria în totalitate de culoare alb, respective 180 taxiuri din 398
taxiuri active.
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Comisia pentru siguranta circulatiei
În anul 2018 au avut loc 4 sedinţe ordinare, 3 şedinţe extraordinare şi o şedinţă
de lucru, susţinute de membrii Comisiei pentru siguranţa circulaţiei în Municipiul
Focşani, constituită prin Dispoziţia nr. 3862/2016 emisă de Primarul Municipiului
Focşani. Din aceasta comisie fac parte reprezentanţi din Primăria Municipiului
Focşani, IPJ Vrancea - Serviciul Rutier, Poliţia Municipiului Focşani - Biroul Rutier,
I.S.C.T.R Inspectoratul Teritorial nr.3 ICJ Vrancea, Secţia de Drumuri Naţionale
Vrancea, Consiliul Judeţean, Poliţia Locala a Municipiului Focşani si Direcţia de
Dezvoltare Servicii Publice Focşani. In cadrul sedintelor au fost adoptate hotărâri
pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei în Municipiul Focsani, după
cum urmează:
- s-a realizat o inventariere a indicatoarele rutiere existente în Focşani;
- s-au montat noi indicatoare rutiere;
- s-au instituit sensuri giratorii în zonele în care acestea s-au impus;
- s-au stabilit staţii de autobuz pentru noile trasee înfiinţate de firma Transport
Public S.A.;
- s-au montat alveole de interzicere a opririi în zona trecerilor pentru pietoni;
- s-au montat stâlpi antiparcare pe unele trotuare pentru a interzice oprirea si
staţionarea autovehiculelor pe acestea;
- s-au amplasat noi treceri pentru pietoni cu dispozitive de calmare a traficului
- au fost identificate soluţii pentru creşterea fluenţei traficului în sensul giratoriu
situat în Calea Moldovei, în dreptul Hipermarketului Carrefour.
Totodată în cadrul sedinţelor au fost dezbătute şi soluţionate în termen sesizările
şi petiţiile primite din partea cetăţenilor şi a agenţilor economici de pe raza
Municipiului Focşani, privitoare la siguranta circulatiei.

VII. TRANSPARENȚĂ ȘI INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ
Comunicarea cu focșănenii
Așa cum am promis, în anul 2018, am extins politica de deschidere față de
cetățeni și pentru aceasta am apelat, în afara clasicelor canale ale mass-mediei locale
și centrale, la implementarea și dezvoltarea mijloacelor moderne de comunicare.
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Astfel, toate cele 17 ședințe (12 ordinare și 5 extraordinare) ale Consiliului Local
al Municipiului Focșani au fost transmise on-line, la calitate full HD pe canalul
YouTube și pe pagina oficială de Facebook. Și pentru că am amintit de facebook,
trebuie spus că paginile oficiale ale Primăriei și Primarului au ajuns în 2018 la un număr
total de 22.371 de like-uri, față de 14.213 la finalul anului 2017. Și tot pe linie de
comunicare, în cursul anului trecut am organizat 19 conferințe de presă și am transmis
68 de comunicate de presă în legătură cu diverse teme de interes local. La acestea se
adaugă și campaniile de informare desfășurate cu ocazia unor evenimente organizate
exclusiv și în parteneriat cu alte instituții, precum au fost cele dedicate aniversării a
159 de ani de la Unirea Principatelor Române, Zilelor Municipiului Focșani,
comemorării a 101 ani de la luptele de la Mărășesti, campaniei Parcul Memoriei
Naționale - RoMândria, dar mai ales pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.
Informații și date de interes local au fost oferite cetățenilor în 2018 și prin
intermediul Centrului de Comunicare, acest serviciu asigurând relația directă cu
focșănenii. Astfel, în cursul anului trecut aproximăm un număr de câteva mii de
solicitări verbale cărora li s-a răspuns prin acest Centru de Comunicare. Dar au existat
și solicitări în scris, de furnizare a informațiilor de interes public, în număr de 93, dintre
care 32 de la persoane fizice și 61 de la persoane juridice. Dintre acestea, 69 au fost
soluționate favorabil, 19 au fost redirecționate către alte instituții întrucât nu erau de
competența instituției noastre și 5 au fost respinse, pentru că au fost anonime sau nu au
făcut obiectul Legii 544/2001. În plus, au fost respectate și obligațiile legale de afișare
a informațiilor publice din oficiu actualizate, pe site și la sediul municipalității.
Avizier electronic
Avizierul electronic al Primăriei Municipiului Focșani este un sistem format
dintr-un display cu touchseen și aplicația de avizier electronic. Acesta este situat în
holul instituției și poate fi accesat de către toți cetățenii.
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Descrierea aplicației
Aplicația conține 4 secțiuni principale:
1. Prima pagină – este pagina principală pe care sunt afișate un cuvânt din partea
Primarului Municipiului Focșani și alte informații generale despre conducerea
Primăriei, oraș etc.
2. Avizier – conține documentele care trebuie afișate la sediul instituției de diferite
departamente.
3. Documente utile – conține informații despre cum se pot obține diverse servicii
din partea administrației locale (ex. certificate fiscale, documentații de urbanism,
documentații de autorizări).
4. Servicii electronice – este secțiunea prin care cetățenii pot verifica stadiul unui
document depus sau pot vedea Certificatele de urbanism și Autorizațiile de
construire emise de Municipiul Focșani.
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Relații cu publicul
În anul 2018 s-au primit și 566 de petiții, dintre care 491 au fost adresate direct
și 75 prin intermediul altor instituții. Din totalul petițiilor, 453 au fost adresate în scris
si 113 prin intermediul internetului, pe adresa de e-mail oficială a Primăriei www.focsani.info .
Dupa analizarea conținutului petițiilor, cu exceptia celor anonime, pentru toate
acestea s-au întocmit răspunsuri, care au fost expediate solicitanților, în condițiile și
termenele prevăzute de lege.
Organizarea audiențelor
Activitatea de audiențe s-a desfășurat în condiții optime la sediul instituției,
respectându-se programul de audiențe și înregistrând într-un registru special data
audienței, persoana care a acordat audiența, datele de identificare ale persoanei care a
solicitat audiența, obiectul audienței, modul sau termenul de soluționare a problemei
sesizate.

Astfel, în 2018, conducerea Primăriei Municipiului Focșani a acordat audiențe
unui număr de 164 de cetățeni, promovarea programului de audiențe facandu-se atat
prin afișarea la sediul instituției cat și prin inserarea pe pagina oficială de internet www.focsani.info. La cele mai multe dintre dintre problemele ridicate de cetățeni au
fost date răspunsuri și soluții imediate, iar în situațiile mai speciale care au necesitat
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documentare și verificare privind problema semnalată, răspunsurile au fost comunicate
ulterior în scris.
Registratura - cu privire la activitatea de registratură, în Registrul de intrăriieşiri din anul 2018 au fost înregistrate 113582 documente, cu 14836 mai multe decât
în anul precedent. Documentele înregistrate in 2018 cuprind, printre altele:
-

cereri eliberare autorizații de construire – 1031,
cereri eliberare certificate de urbanism – 2122,
cereri privind autorizațiile de funcționare ale agenților economici – 1605,
cereri privind autorizațiile de taxi – 128, citații – 1585,
avize – 1383, din care avize săpături – 364,
facturi – 2850,
ordonanțări – 2202,
referate – 3084,
acte privind impozitele și taxele locale – 43414.

În anul 2018 au fost expediate prin Poșta Română 28.801 trimiteri, cu 2763 mai
puține decât în anul 2017 si au cuprins 4868 corespondențe simple, 23927
corespondențe cu confirmare de primire și 6 corespondențe externe. Pe lângă trimiterile
prin Poșta Română au fost expediate si 180 corespondențe prin intermediul Poștei
Speciale.
Prin registratura Serviciului de impozite si taxe locale, in anul 2018 au fost
eliberate 11.132 certificate fiscal si au fost înregistrate la rol 8.659 de autovehicule,
față de 8.118 câte au fost în 2017. Totodata, la ghișee au fost emise 65.346 chitanțe
pentru încasarea diverselor impozite și taxe, cu 251 mai multe față de 2017. Referitor
la măsurile de executare silită, în anul 2018 au fost emise 3.810 somații și au fost
instituite 7.932 titluri executorii și 6.361 popriri. De asemenea, au fost aplicate 1.257
amenzi pentru nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale.
Relatii externe
Pentru consolidarea parteneriatelor cu organisme şi instituţii similare din
străinătate, având ȋn vedere că proiectele culturale şi de stabilire de relaţii internaţionale
cu alte comunităţi sunt o prioritate a administraţiei locale focşănene, ȋn 2018 au fost
organizate şi susţinute următoarele activităţi:
- Deplasarea în perioada 24-29 aprilie 2018, a unei delegații condusă de
viceprimarul Municipiului Focșani, domnul Marius Eusebiu Iorga, în orașul Cracovia,
Polonia în vederea participării la a patra sesiune a Congresului European al Puterilor
Locale
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- Deplasarea în perioada 29 aprilie – 2 mai 2018, a unei delegații reprezentative
a Municipiului Focșani, în localitatea Majdanpek, Republica Serbia
- Deplasarea, în perioada 15 -17 iunie 2018 a unei delegații reprezentative a
municipiului Focșani în Municipiul Alytus, Lituania, în vederea participării la Zilele
Orașului Alytus
- 23-26 august 2018, deplasarea Ansamblului Folcloric Țara Vrancei în
localitatea Balcik, Bulgaria, pentru a participa la cea de-a IV-a ediție a Forumului
Internațional “Moștenirea Bulgariei”.
- Deplasarea, în perioada 06-10 septembrie 2018, a unei delegații reprezentative
a Municipiului Focșani în Municipiul Kavadarci, Republica Macedonia, pentru a
participa la manifestările dedicate Zilei Eliberării Kavadarci și la “Festivalul Vintage
Tikves 2018”.
- 3-17 decembrie 2018, deplasarea „Ansamblului Folcloric Țara Vrancei” în
Federația Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia
Zilei Naționale a României
De asemenea, mai multe delegații din Italia, Franța, Serbia și Ucraina au onorat
cu prezența sărbătoarea dedicată zilelor Municipiului Focșani, participând la
evenimentele desfășurate de municipalitate în perioada 5-8 iulie 2018.
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Centrul Național de Promovare și Informare Turistică a Municipiului
Focșani a derulat în 2018 colaborări cu mai multe instituții (Inspectoratul Școlar
Județean Vrancea, unități militare din garnizoana Focșani, Camera de Comerț,
Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu”) și a primit zilnic vizite oferind informații
turistice despre orasul nostru celor peste 2.508 vizitatori, conform listelor de prezență
completate de aceștia în Centru. Colaborări au existat și cu diverși agenți economici
din domeniul turismului și cu instituții similare din județ și din țară în vederea
actualizării informațiilor din domeniu, dar și a celor de pe site-ul Centrului.
Totodată, au fost luate toate măsurile pentru pregătirea dosarului de acreditare și
a materialelor de promovare necesare bunei funcționări a Centrului. Au fost identificate
locurile de parcare solicitate de proiect și a fost înaintată documentația Consiliului
Local Focșani pentru repartizarea acestora către CNIPT Focșani. Din păcate, această
solicitare, care avea nevoie de votul a 2/3 dintre consilierii locali, a fost refuzată de
consilierii locali PNL, chiar dacă a fost introdusă de două ori pe ordinea de zi. De
asemenea, au fost realizate și amplasate indicatoarele rutiere pentru îndrumarea
turiștilor către locația CNIPT. În paralel, toate documentele administrative solicitate
pentru acreditare au fost realizate, singura condiție pentru completarea dosarului de
acreditare care nu este îndeplinită fiind cea privitoare la locurile de parcare solicitate,
pentru care se așteaptă Hotărârea Consiliului Local Focșani.
VIII.
EVENIMENTE
FOCȘĂNEANĂ ÎN 2018

SUSȚINUTE

DE

MUNICIPALITATEA

1. 24.01.2018 - Colaborare la organizarea manifestărilor prilejuite de
sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Cu acest prilej
s-au asigurat materiale de promovare, constând în cocarde tricolore, fulare tricolore și
stegulețe tricolore, pentru cei prezenți în Piața Unirii din Municipiul Focșani.
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2. În anul în care am sărbătorit Centenarului Marii Unirii, am avut onoarea ca
municipiul nostru să fie ales drept gazdă pentru prima semifinală a concursului
Eurovision România. Evenimentul, care s-a desfășurat la Teatrul Municipal “Mr. Gh.
Pastia”, a fost transmis în direct, la oră de maximă audiență, pe TVR 1, TVRi, TVR
Moldova şi TVR+, în data de 21 ianuarie 2018.

Alexia&Matei, câștigătorii Semifinalei Eurovision, alături de prezentatorii Diana Dumitrescu şi
Cezar Ouatu

3. În prima parte a lunii ianuarie s-a desfășurat cea de-a II-a etapă a concursului
public inițiat de către Primăria Municipiului Focșani prin intermediul Direcției de
relații interne și internaționale, Compartiment presă, relații externe evenimente
culturale și sportive denumit “Logo reprezentativ al Municipiului Focșani”. Concursul
a fost aprobat prin HCL nr. 364/26.09.2017 și a constat în realizarea unui logo
reprezentativ al Municipiului Focșani, destinat folosirii în toate formele de comunicare
vizuală. În urma analizării proiectelor, membrii juriului au apreciat că niciunul dintre
proiectele depuse nu îndeplinește cumulativ toate criteriile de înscriere și participare la
concurs, drept pentru care în urma derulării a două etape nu a fost declarat niciun
câștigător. Având în vedere decizia juriului s-a propus aprobarea achiziției serviciilor
de creare și producție a unui logo (cu tema de lucru “Focșani – oraș al Unirii”). Astfel,
după încheierea celei de-a II-a etape a concursului lansat în rândul persoanelor fizice,
Primăria Municipiului Focșani a decis achiziționarea printr-un anunț public în
catalogul electronic SICAP a unui logo reprezentativ.
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4. În perioada 05 -21.02.2018 s-au anunțat și premiat câștigătorii concursului de
proiecte școlare “Mie-mi pasă! Las curat în urma mea”. Prin inițierea acestui concurs,
am dorit implicarea activă a cetățenilor în menținerea curățeniei în Municipiul Focșani
și stimularea elevilor în a veni cu idei și proiecte inovative pe care să aibă ocazia să le
testeze și în practică. La concurs au participat elevi, coordonați de un cadru didactic
care să lucreze la un proiect – pilot comun, la o idee inovatoare de campanie de
conștientizare și stimulare a implicării civice. Regulamentul de organizare și
desfășurare a concursului a fost transmis prin intermediul Compartimentului presă,
relații externe, evenimente culturale și sportive. Câștigătorii concursului au fost:
- Locul I – Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu”
- Locul II – Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”
- Locul III – Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”

Prezentarea proiectului echipei câștigătoare a concursului “Mie-mi pasă! Las curat în urma mea”

5. Primăria Municipiului Focșani a organizat Ora Pamântului în data de 24
martie 2018 în intervalul orar 20.30-21.30, prin lansarea a 350 de lampioane în Piața
Unirii Focșani și oprirea iluminatului public în municipiu, cu scopul de a sensibiliza
opinia publică cu privire la ideea principală a evenimentului.

La eveniment au participat aproximativ 1000 de focșăneni.
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5. Organizarea sărbătorilor de primăvară, 1 şi 8 Martie 2018, constând în oferirea
de flori doamnelor și domnișoarele din Municipiul Focșani, dar și invitații la
spectacolele sustinute de instituțiile de cultură focșănene.

6. Sărbătorirea zilei de 1 Iunie, Ziua Copilului și organizarea concursului
“Focșani - Centenarul Unirii în 100 de imagini”. S-a dorit a fi un concurs de fotografie,
creație și documentare, care a fost realizat prin implicarea și organizarea directă de
către Compartimentul presă, relații externe, evenimente culturale și sportive.
Concursul s-a adresat unităților de învățământ, atât gimnazial cât și liceal, din
Municipiul Focșani. Perioada de desfășurare a concursului a fost cuprinsă între
09.05.2018 și 01.06.2018. În cadrul concursului, cele 20 de unități școlare (școli
generale, licee și colegii naționale) au prezentat 100 imagini, fiecare echipă având
sarcina de a realiza 5 afișe în format A2, fotografii, colaje sau schițe. Afișele au
conținut: unitatea școlară, jumătate alb negru/ și jumătate color, trecut și prezent, o
clădire reprezentativă din Focșani, jumătate alb/negru și jumătate color, trecut și
prezent. Celelalte trei afișe au avut ca teme cultura, sportul și educația, prezentând trei
foști sau actuali elevi, care fac cinste unității școlare respective. Fiecare astfel de lucrare
s-a dorit a fi una de creație, nu doar de prezentare.
Câștigătorii au fost desemnați în cadrul manifestărilor de pe 1 Iunie. Astfel,
echipele Școlii Nr. 7 și a Colegiului “Ion Mincu”, care s-au clasat pe prima poziție, au
avut ca premiu o excursie de două zile la Alba-Iulia. Tot de o execursie, de data aceasta
la mausoleele din Vrancea, au beneficiat și câștigătorii locului secund, echipele de la
Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” și de la Școala „Anghel Saligny”.
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Câștigătorii locului al III-lea au fost răsplătiți cu vizionarea unor spectacole puse
în scenă la Teatrul din Focșani, la care elevii echipelor de la școlile Ștefan cel Mare și
Nicolae Iorga și de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” au avut acces gratuit.

Echipa Școlii Nr 7

Echipa Colegiului Tehnic “Ion Mincu”

Tot în cadrul acestui eveniment au fost organizate jocuri și concursuri pentru
copiii prezenți în Piața Unirii din Municipiul Focșani, care au și primit 3.850 pachete
cu dulciuri.
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8. În cadrul Sărbătorilor de Iarnă, au fost pregătite 4.460 pachete cu dulciuri
ambalate. Cadourile au fost oferite la deschiderea Orășelului Copiilor, cu ocazia Zilei
de Moș Nicolae, copiilor prezenți în Piața Unirii, dar și colindătorilor, care ne-au
încântat în această perioadă cu colindele cântate la sediul Primăriei Municipiului
Focșani.

De asemenea, în această perioadă, de cadouri au avut parte și copiii cu
alimentație specială, cărora le-am pregătit surprize dulci adecvate.
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IX.

ACTIVITĂȚI SOCIALE

În anul 2018, nu mai puțin de 158 persoane cu vârsta de peste 90 de ani au primit
diplome de longevitate, flori și premii în bani a câte 500 lei pentru fiecare persoană.
În data de 12 ianuarie 2018, am avut plăcerea să îi ofer doamnei Cristea Catinca,
cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 ani, diploma „UN SECOL DE
EXISTENȚĂ”, un premiu în valoare de 2.500 lei, un buchet de flori și un tort.

De asemenea, in anul 2018 au fost premiate 89 cupluri focşănene care au împlinit
50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Cu această ocazie, familiile de “aur” au primit
diplome de fidelitate, flori și câte un premiu în valoare de 500 lei.
În luna februarie a fost organizată a doua ediție a Balului de Dragobete,
eveniment dedicat tuturor cuplurilor de “aur” care au fost premiate în ultimul an scurs
de la ediția precedentă a acestei manifestări, devenită de acum tradiție.
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Astfel, în data de 17 februarie 2018, peste 160 de doamne și domni de vârsta a
treia au răspuns invitației noastre și au venit la Restaurantul Grand’Or la petrecerea
dedicată lor. Trebuie menționat că reușita evenimentului se datorează și colaborării cu
Teatrul Municipal “Maior Gheorghe Pastia” Focșani și cu Ansamblul Folcloric “Țara
Vrancei”.
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În anul 2018 titlul de “Cetăţean de onoare al Municipiului Focşani ” a fost
acordat următoarelor personalități:
- domnului Petre Abeaboeru, monografist, scriitor, cercetător în arhive;
-domnului Constantin Balaci, cineast, scenarist, regizor, publicist vrâncean;
-sportivului Cătălin Paraschiveanu, pugilist profesionist;
-doamnei pictor Viorica Didina Toporaș;
-doamnei profesor Elena Stoiciu, artist plastic.

X. EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE
Promovarea și susținerea performanței în educație constituie un alt obiectiv
important, pentru care municipalitatea s-a preocupat și se preocupă în continuare.
Pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Focşani, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile
şcolare pe discipline – fazele naţionale și internaționale, organizate în perioada iunie
2017 – iunie 2018, s-a aprobat suma de 88.250 lei. Iar într-un cadru festiv, 304 elevi și
95 cadre didactice, care prin pregătirea elevilor au contribuit la obţinerea de
performanţe, au primit premii în bani, diplome și felicitări pentru tot ceea ce au reușit
în ultimul an.
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De asemenea, au fost premiați elevii care au obținut media 10 la Evaluarea
Națională în anul școlar 2017- 2018, cu suma de 500 lei, respectiv : Miloș P. Elena
Cristiana (Școala Gimnazială „Ion Basgan“), Porumb N. Gabriela (Școala Gimnazială
„Duiliu Zamfirescu“) și Zaharia M. Marius Tudor (Școala Gimnazială „Duiliu
Zamfirescu“). Pentru 8 absolvenți de colegii care au obținut media 10 la examenul de
bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2018 au fost acordate stimulente financiare în sumă de
1.000 lei.
În anul școlar 2018-2019 în Municipiul Focșani funcționează următoarele unități
cu personalitate juridică, conform Rețelei școlare aprobate în luna decembrie 2018:
două creșe –învățământ antepreșcolar (Creșa nr.1 și Creșa nr.7)
7 grădinițe cu personalitate juridică
8 școli gimnaziale
12 colegii/licee
o școală postliceală sanitară
un club sportiv școlar–cu structură arondată Clubul sportiv școlar de
gimnastică
- Palatul Copiilor.
-

Începând cu luna octombrie 2018 se află în derulare la nivelul Municipiului
Focșani proiectul pilot inițiat de Primarul Municipiului Focșani, pentru
transportul special gratuit al elevilor către și dinspre unitățile de învățământ,
unde aceștia învață și sunt utilizate autobuze aflate în dotarea firmei de Transport
Public S.A. Focșani.
Unitățile de învățământ care în prezent beneficiază de transportul elevilor, prin
proiectul pilot sunt: Școala Gimnazială “Ion Basgan” Focșani, Școala Gimnazială
“Ștefan cel Mare” Focșani, Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focșani și
Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani.
Consiliul Local al Tinerilor a primit sprijin in cursul anului 2018 din partea
Primarie Municipiului Focsani pentru organizarea mai multor activităţi, iniţierea şi
desfăşurarea a 5 proiecte pentru tineri, după cum urmează: în luna februarie 2018
proiectul “Poștașul inimii“ , în luna martie 2018 proiectul“Care and help“ , în luna mai
2018 proiectul “Ani de Liceu“ , în luna decembrie 2018 proiectul “Moș Crăciun la
Cinema“, precum și proiectul “Training de dezvoltare personală pentru elevi“.

82

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

XI.

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

Bugetul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani a fost aprobat in 2018
pentru 23.610,0 mii lei, iar în urma rectificărilor ulterioare a ajuns la suma de 30.335,37
mii lei. În baza bugetului alocat, s-au realizat următoarele investiții:
1. Lucrari finalizate:
- Reparații Monument Fântâna lui Cuza – branșament electric – 9.786,33 lei;
- Reabilitare acces la blocuri, sistem supraveghere video și taxare Parcare Zona
Eroilor – 221.240,44 lei
- Relocarea Monumentului Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta
Mausoleului Eroilor Sud – 155.722, 71 lei
- Reparații capitale Fântâna arteziană Primărie – Piața Unirii – 215.981, 52 lei
- Extindere reabilitare Pasaj Milcov – Hală din Municipiul Focșani – 98.078,10
lei
2. Au fost intocmite documentații tehnice pentru următoarele obiective de
investiții:
- Amenajare Cimitir Sudic etapa a II-a – 152.201,5 lei
- Reabilitare alei Grădina Publică – 11.424 lei
- Documentație tehnică de clasificare a Monumentului Funerar Maior Ghe.
Pastia din Cimitirul Sudic – 10.000 lei
3. Au fost demarate lucrările la următoarele obiective de investiții:
- Alimentare cu apă și canalizare Sere Mândrești – valoare investitie 848.414,
34 lei
- Tăieri de arbori și pomi fructiferi și înlocuirea cu specii ornamentale în
Municipiul Focșani – valoare investitie 50.345,29 lei
- Reparații capitale la Monumentul Unirii – valoare investitie 212.789,70 lei.
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Compartimentul dezinsecție, dezinfecție, deratizare a efectuat periodic în
2018 acțiuni specifice de aplicare a tratamentelor de combatere a bolilor și dăunătorilor
la arborii din domeniul public, combaterea buruienilor de pe căile pietonale și
intersecții și lucrări specifice spațiilor verzi. Activitatile de dezinsecție s-au desfasurat
pe o suprafață de 1.479.800 mp și cele de deratizare pe 105.000 mp.
Situatia serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la finalul anului 2018
arata astfel:
- 1166 capturaţi
- 80 revendicaţi
- 661 adoptaţi
- 322 eutanasiaţi conf.Legii 227/2002, HG 995/2004
- 66 rămaşi la adăpost la 31.12.2018
- 741 sterilizați.
Toate animalele din adăpost care au fost adoptate sau revendicate au fost
sterilizate, microcipate, deparazitate şi vaccinate. Pe parcursul anului 2018 au fost
organizate 2 târguri de adopții câini, in urma carora au fost adoptati 41 de caini.
Serviciul spaţii verzi -Productia de flori livrata pentru plantari a fost in anul
2018 de 257780 plante, care au impodobit peluzele de flori din oras. În toamnă s-au
plantat 36 plante douglas, 958 plante spireea și 814 plante de pyracantha. Toate aceste
plante, arbori, arbuști, flori au fost obținute la serele din cadrul Direcției de Dezvoltare
Servicii Publice. Totodata, s-a efectuat toaletarea unui număr de 1312 arbori și tăierea
unui număr de 164 arbori, ce reprezentau un pericol pentru cetățeni și bunurile acestora.
La Compartimentul administrare cimitire şi prestări funerare in 2018 au
fost efectuate 464 înhumări (247 Cimitir Sudic și 217 Cimitir Nordic) si 498 de
concesionari locuri de înhumare.
Compartimentul întreţinere fond locativ şi reparaţii inventar urban, în
cursul anului 2018 a desfășurat urmatoarele activităţi:
- montare bănci :185 buc
- montare coșuri de gunoi : 272 buc;
- montat panouri gărduț metalic în lungime totală de 442 m pe
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- montat piloni - 50 bucati pe Str. Eroilor, Str. Republicii, Bd-ul Independenței,
intersecția Str. Comisia Centrală cu Str. Măgura;
- montat ansambluri de joacă pentru copii in Cartierul Mândrești si in Cartierul
Sud - Aleea 1 Iunie, Parc N. Bălcescu, Parc Al. Vlahuță;
- montat panouri de informare stradală (12 buc).
In plus au fost efectuate reparații la mobilierul urban si la locurile de joacă pentru
copii din Parcul R. Schuman, Parcul N. Bălcescu, Grădina Publică, Str. Bârsei, Str.
Constructorului, Aleea 1 Iunie, Str. Ghinea Dorinel, Parc Tematic (VeloPark).
Serviciul reparații străzi, semaforizare, marcaje și indicatoare rutiere în
anul 2018 a desfasurat următoarele activități:
- s-au înlocuit 15 semafoare pe LED: intersecția Str. Cuza Vodă cu Str. Comisia
Centrală și Str. M. Eminescu, intersecția Str. Cuza Vodă cu Str. Mărășești, intersecția
BIG, DN2 cu Str. Măgura;
- s-au înlocuit toate indicatoarele rutiere deteriorate și s-au montat altele noi la
solicitarea Poliției Rutiere – 400 buc;
- s-au montat 650 de dispozitive de calmare a traficului la trecerile pentru
pietoni;
- s-au executat lucrări de întreținere al iluminatului public în primele 4 luni ale
anului prin înlocuirea elementelor defecte (becuri, drosere, ignitere) – 400 becuri, 90
drosere, 50 ignitere;
- s-au montat 300 indicatoare denumire străzi pe 150 țevi pe principalele străzi
din oraș;
- s-au montat 2 stâlpi de iluminat pe Str. Brâncoveanu;
- s-au montat 36 corpuri de iluminat, din care 14 bucăți LED montate pe Bd-ul
Unirii;
- s-au montat 42 indicatoare trecere de pietoni cu LED pe bulevarde și străzi
principale;
- s-au executat lucrări de pavazare a orașului cu steaguri tricolore pe Bd-ul
Unirii, Bd-ul București, Bd-ul Independenței, Bd-ul Republicii și în Piața Unirii;
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- s-a asigurat buna funcționare a instalațiilor electrice din Piața Unirii și Grădina
Publică cu ocazia manifestărilor organizate de Primăria Municipiului (24 Ianuarie, 1
Iunie, Salonul auto, Zilele orașului, Bachus, Sărbătorile de iarnă, 1 decembrie);
- s-a montat un ceas cu LED pe Str. Republicii și s-a înlocuit cel din Sud.
- a fost reabilitat Pasajul Milcov – Hale (înlocuire paviment) etapa a II-a:
- reparații paviment cu granit Fiamat 2 cm – Piața Unirii:
- covoare asfaltice pe străzi si trotuare: Str. Bucegi, Str. Mare a Unirii, Str.
Aurora, Str. Leopoldina Bălănuță, Aleea Stadionului, Str. Greva de la Grivița, Str.
Cezar Boliac, Str. Al. Vlahuță, Str. Ștefan cel Mare, VeloPark) = 13668 mp.
- marcaje rutiere longitudinale 50 km și transversale 13000 mp
- reparații pavele, borduri și rampe pentru persoane cu dezabilități: pavaje = 1000
mp, borduri = 1200 ml, rampe pentru persoane cu dizabilități = 42 bucăți.
- au fost montate indicatoare rutiere pe străzi și în parcări ( 500 buc):
- s-au vopsit bordurile din sensurile giratorii ale orașului
- s-au montat 600 piloni antiparcare pe străzile: Str. Dr. Telemac, Str. Al.
Vlahuță, Str. Longinescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Brăilei, Str. Rodnei, Centură, Pasaj
Milcovul;
- s-au montat oglinzi rutiere - Str. Cuza Vodă, Cartier Mândrești, Str. Militari,
Str. Brâncoveanu.
- au fost executate reparații străzi prin balastare, nivelare și compactare pe Str.
Democrației, Drum Mândrești – Suraia, Str. Izvor, Str. Lăcrămioarei, Str. Rovine, zona
Castelul de apă, Str. Drumușor, Str. Tisa, Str. Cincinat Pavelescu, Str. Alecu Sihleanu,
Str. Stăești, Str. Zăbala, Str. Oborul de vite și Aleea Sudului.
Pentru realizarea acestor lucrari, a fost incheiat un acord cadru pe 4 ani cu SC
CUP Salubritate SA Focsani. Contractul presupune asternere covor asfaltic si plombare
strazi. De asemenea, SC CUP Salubritate SA executa si lucrarile de curatenie stradala
si deszapezire, DDSP Focsani fiind, in calitate de administrator al domeniului public,
organul de verificare si control pentru activitatilor amintite mai sus.
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XII. ASISTENȚA SOCIALĂ
Serviciul Public ”Creșe” funcționează în subordinea Consiliului Local
Focșani și are în structura sa două creșe:
- Creşa nr.1 din str. Aleea 1 Iunie nr. 1;
- Creşa nr.7 din str. Diviziei nr. 1A.
Cele doua crese asigura cele mai bune conditii pentru un numar zilnic de 110
copii, bugetul alocat in 2018 fiind în sumă totală de 1.988.000.
În cursul anului 2018, Directia de Asistenta Sociala Focşani a primit la sediul
central un număr de peste 17000 solicitări din partea cetăţenilor municipiului Focşani,
pentru accesul la servicii si beneficii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare şi s-au
întocmit peste 4000 anchete sociale.
În evidenţa DAS Focşani in anul 2018 au fost în plată un numar de 133 dosare
de ajutor social pentru care s-au întocmit 338 de anchete sociale, conform Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.
Pentru beneficiarii de ajutor social s-au întocmit referate şi proiecte de dispoziţie a
primarului în vederea stabilirii, respingerii, încetarii dreptului, a modificării
cuantumului, suspendării dreptului sau pentru reluarea plaţii pentru un numar de 168
de titulari.
Conform Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, au fost în plată un numar de 212
dosare de alocaţie pentru familiile şi persoanele singure care au copii în întreţinere,
pentru care s-au efectuat pe parcursul anului 2018 un număr de 408 de anchete sociale
de verificare periodică (la 6 luni), şi s-au întocmit referate şi proiecte de dispoziţie a
primarului în vederea stabilirii, respingerii, încetarii dreptului, a modificării
cuantumului, suspendării dreptului sau pentru reluarea plăţii, pentru un număr de 172
de titulari.
Pe parcursul anului 2018, pentru copii au fost verificate, înregistrate şi gestionate
următoarele beneficii sociale:
- 729 dosare de alocaţii de stat (platite de A.J.P.I.S-buget de stat) ;
- 786 dosare de acordare indemnizaţie/stimulent de inserţie pentru creşterea
copilului pâna la vârsta de 2 ani, respectiv 3-7 ani pentru copilul cu handicap (platite
de A.J.P.I.S-buget de stat);
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- 42 cereri aprobate în vederea acordării stimulentului educaţional sub forma de
tichet social, pentru un număr de 58 de copii (in suma de 23900lei -decontata de la
bugetul local);
- 49 anchete sociale pentru burse „Bani de liceu” (platite de ISJ – buget de stat);
- 57 indemnizaţii pentru copiii cu handicap grav;
- 114 dosare de asistenţi personali pentru copiii cu handicap grav;
- 244 monitorizări semestriale ale copiilor cu dizabilităţi, întocmite de către
responsabili de caz prevenire.
S-a acordat informare şi consiliere în vederea protejării interesului superior al
copilului şi s-au acordat servicii sociale în următoarele cazuri:
- 186 anchete sociale de evaluare şi reevaluare a familiilor copiilor aflaţi în
situaţie de risc social;
- 20 planuri de servicii întocmite în urma evaluării situaţiei prin anchete sociale,
pentru copiii aflaţi in situatii de risc social, în vederea prevenirii separării de familie;
- 95 cazuri de consiliere psihologica acordată familiilor şi copiilor aflaţi în
situaţie de risc social;
- monitorizare periodică pentru: 2 copii reintegraţi în familie, 441 de copii aflaţi
în evidenţa DGASPC Vrancea, 63 copii cu părinţi plecaţi la munca în străinătate, 4
copii în vederea menţinerii relaţiei cu părintele nerezident, în urma desfacerii căsătoriei
părinţilor;
- 28 de familii cu 30 de copii pentru care s-a realizat monitorizarea periodică a
persoanei pentru carea fost delegată (temporar) autoritatea părintescă, prin sentinţă
civilă;
- 249 anchete sociale solicitate de către instanţa de judecată sau de către notarul
public în vederea exercitării autorităţii parinteşti şi a stabilirii domiciliului copilului;
- 13 anchete sociale privind cazurile de delicvenţă juvenilă;
- 75 de referate şi proiecte de dispoziţie în vederea numirii unui curator pentru
minori, la solicitarea notarului public;
- 198 anchete sociale pentru expertizarea medicală a copiilor cu handicap;

88

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

- 20 rapoarte de monitorizare pentru copii care beneficiază de alocaţie lunară de
plasament în urma instituirii tutelei.
Pentru persoanele adulte cu handicap au fost verificate, înregistrate şi gestionate
documentele în vederea acordării următoarelor beneficii sociale:
- 292 dosare de indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav;
- 292 dosare de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav;
- 887 anchete sociale pentru expertizarea medicală a persoanelor cu handicap;
- 75 anchete sociale pentru centrele de internare şi recuperare a persoanelor cu
handicap;
- 2110 persoane încadrate în gradul I sau II de handicap (permanent si
revizuibil), inclusiv asistenţi personali, care au beneficiat de gratuitate pe mijloacele
de transport în comun.
Suma decontata din bugetul local in anul 2018 este in valoare de 15669480 lei,
din care:
- pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav este de 10567821
lei ;
- pentru indemnizatii persoane cu handicap este in suma de 5101659 lei.
Pentru persoanele adulte :
- aflate în detenţie s-au întocmit 2 anchete sociale în vederea întreruperii
executării pedesei privative de libertate;
- s-au întocmit 165 de anchete sociale diverse, privind petiţii, înscriere în
audienţă, condamnaţi sau pentru persoane asistate în diferite unităţi de ocrotire din ţară;
- 5 anchete sociale pentru persoane fără adapost (cazuri noi);
- s-au monitorizat lunar serviciilor sociale furnizate de Crucea Roşie Vrancea în
cadrul Adapostului de noapte „Sfântul Nicolae cel Nou”, cu sediul în str. Albinei
nr.18, pentru 20 persoane adulte, fără locuinţă;
- s-au monitorizat lunar serviciile sociale furnizate de Crucea Roşie Vrancea în
cadrul Adăpostului de noapte din str. Panduri, pentru 20 persoane adulte, fără locuinţă;
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- au fost efectuate
adăposturi de noapte;

38 verificări

pentru persoanele adulte din cele două

- 26 anchete sociale pentru evaluarea familiilor/persoanelor singure care au
solicitat acordarea unei locuinţe modulare tip container, prin proiectul „Sub acoperişul
Crucii Roşii”;
- 29 anchete sociale – pentru persoanele/familiile care au depus cerere pentru
Programul „Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul
Focşani”, conform prevederilor HCL nr.354/26.09.2017.
Pentru persoanele vârstnice, personalul de specialitate al DAS Focşani a acordat
informare şi consiliere unui număr de peste 6000 de beneficiari şi a realizar următoarele
activităţi:
- 24 anchete sociale pentru evaluarea socio-materială a persoanelor care solicită
internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani;
- 75 anchete sociale pentru centrele de internare şi recuperare a persoanelor cu
handicap instituţionalizate în alte localităţi;
- 8 anchete sociale pentru persoanele vârstnice care şi-au înstrăinat bunurile cu
clauză de întreţinere viageră;
- acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru: un număr
de 5153 de pensionari a căror pensie lunară nu depaşeşte cuantumul de 1450 lei , 60
deţinuţi politic şi persecutaţi politic, 14 revoluţionari, 13 veterani de război, 1313
donatori de sânge şi 108 curse pentru transport elevi - conform HCL
nr.471/28.11.2018.
- Suma decontata din bugetul local in anul 2018 pentru gratuitatile de transport
in comun este in valoare totala de 2.695.676 lei , din care:
*Transport pensionari: suma totala de 1497399 lei;
*Transport persoane cu handicap : suma totala de 1.126.180 lei din care:
-revizuibil: suma totala de 185.460 lei;
-permanent: suma totala de 940.720lei;
*Transport alte categorii de beneficiari: suma totala de 47.036 lei, din care:
-detinuti si persecutati politic: suma totala de 34.012 lei;
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-revolutionari : suma totala de 6.908 lei;
-veterani de razboi : suma totala de 6.116 lei;
*transport elevi: suma de 25061 lei;
Suma totala decontata pentru donatorii de sange este in valoare de 21548 lei,
din care pentru donatorii de sange din Focsani suma de 946 lei si donatorii din afara
municipiului Focsani suma de 20602 lei;
DAS Focşani a desfaşurat şi alte activităţi în cursul anului 2018, astfel:
- verificarea a 400 de beneficiari care au primit pachete cu alimente de
sărbătorile de Paşti , in valoare de 19594,03 lei;
- verificarea a 400 de beneficiari care au primit pachete cu alimente de
sărbătorile de Crăciun, in valoare de 19845,53 lei;
- întocmit referate şi proiecte de dispoziţie pentru stabilirea dreptului la ajutor
pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2017-2018, cu combustibili solizi,
respectiv lemne, pentru 180 de beneficiari şi cu energie electrică pentru 21 beneficiari.
Suma totala decontata pentru ajutoare de incalzire cu lemne in anul 2018 este in
valoare totala de 33782 lei, din care:
- suma de 10854 lei transfer de la bugetul de stat(prin A.J.P.IS);
- suma de 22928 lei decontata din bugetul local;
Activităţi, proiecte sociale şi umanitare în anul 2018 - Adăposturile de noapte
„Sfântul Nicolae cel Nou” I şi II, cu sediul în str. Albinei, nr. 18 / str. Panduri, pentru
persoane adulte fără locuinţă. În calitate de partener, DAS Focşani a realizat
monitorizarea lunară a serviciilor sociale furnizate de catre Crucea Roşie Vrancea în
cadrul celor două adăposturi din Focşani
Principalele activităţi ale Cantinei de ajutor social în anul 2018 au constat în:
pregătirea unui număr de 2 mese pe zi din care cel puţin o masă caldă, pentru un număr
mediu zilnic de 308 persoane si preluare cereri şi întocmire anchete sociale, în medie
2 persoane lunar.
Contul de executie al Cantinei de Ajutor Social, in anul 2018, se prezinta astfel:
-Prevederi bugetare: 2282500 lei;
-Plati efectuate:1957711,30 lei.
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Căminul pentru Persoane Vârstnice a oferit, în anul 2018, condiţii de
rezidenţă permanentă pentru un număr mediu de beneficiri de 58 de persoane vârstnice,
care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă
până la finalul ei. De altfel, in cursul anului, s-au externat la cerere un numar de 8
asistaţi, au fost internaţi 24 de noi beneficiari si au decedat 10 persoane ( din cauze
naturale/motive medicale).

La finalul anului, contul de executie al institututiei prezenta la capitolul
prevederi bugetare suma de 2.446.260 lei si la plati efectuate suma de 2.194.996,62 lei,
cheltuielile efective fiind in suma de 2.037.742 lei.
Pe linie medicala, au fost acordate beneficiarilor din cămin servicii de asistenţă
medicală, respectiv monitorizarea stării de sănătate a acestora, s-au efectuat servicii de
kinetoterapie pentru un număr de 58 de beneficiari, reprezentând:
- 23 de evaluări;
- 601 masaje (139 adresate membrelor inferioare, 195 adresate coloanei
vertebrale, 267 – masaje profilactice);
- 521 servicii de gimnastică medicală (300 adresate afecţiunilor reumatice, 164
destinate afecţiunilor ortopedice, 57 destinate afecţiunilor neurologice);
- 213 şedinţe „ Tiger Point”;
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- 46 bandajări neuromusculare/medical tapping;
- 23 evaluări morfofuncţionale.
De asemenea, la cabinetul medical s-au efectuat în anul 2018 un număr de 12706
de consultaţii medicale, tratamente, monitorizări ale valorilor funcţiilor vitale, manevre
şi tehnici medicale. S-au efectuat 52 de imunizări ale persoanelor asistate, efectuate
prin grija instituţiei şi cu concursul DSP Vrancea, 2 persoane asistate refuzând
vaccinarea.
De asemenea, s-au efectuat activităţi de evaluare şi consiliere psihologică, după
cum urmează:
- evaluări iniţiale – 42 de beneficiari;
- evaluări clinice, cognitive, comportamentale – 225 de beneficiari;
- aplicări teste psihologice – 156 de beneficiari;
- terapie de susţinere – 325 de beneficiari.
Cabinete medicale si de medicina dentara
Asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor şi elevilor s-a asigurat în
cursul anului 2018, pentru anul şcolar 2017-2018, prin cele 29 de cabinete medicale şi
8 cabinete stomatologice, care funcţionează în 27 de unităţi de învăţământ din
Municipiul Focşani, cu o populaţie de 18.211 elevi.
În cursul anului 2018, s-au acordat un număr de 9243 de consultaţii / tratamente
în cele 8 cabinete stomatologice din unităţile de învăţământ din Municipiul Focşani.
XIII. STAREA CIVILĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR
Principalii indicatori de activitate gestionati de Serviciul Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor, care evidentiaza dinamica populatiei la nivelul Municipiului
Focsani sunt dupa cum urmeaza:
1. In 2018 au fost inregistrate 4486 acte de stare civilă, din care :
- Nașteri - acte înregistrate la termen 1526
- acte de naştere înregistrate tardiv 121
- acte transcrise 791
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- Căsătorii – acte curente 513
- acte transcrise 228
- Decese: - acte curente 1270
- acte transcrise 37.
2. În perioada analizată au fost emise un număr de 13.695 cărţi de identitate,
motivele eliberării acestora fiind:
- pentru prima data persoanelor cu vârsta între 14-18 ani: 1355
- pentru prima dată persoanelor cu vârsta peste 18 ani: 45
- la expirarea termenului de valabilitate: 7677
- la schimbarea numelui/prenumelui/prenume părinţi/data sau locul naşterii: 803
- la schimbarea domiciliului: 3176
- la schimbarea denumirii localității/străzii sau renumerotare imobile: 36
- în locul celor pierdute: 1199
- în locul celor furate: 17
- în locul celor deteriorate/distruse: 411
- prin procură specială: 375
- alte cazuri: 438
3. În 2018 au fost eliberate 581 de cărți de identitate provizorii pentru
următoarele motive:
- pentru lipsă dovadă adresă domiciliu și lipsă locuință: 417
- pentru lipsă certificate de stare civilă/hotărâre de divorț: 574
- pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) cu reședința în
România: 24
4. A fost actualizat Sistemul Național Informatic de Evidența Persoanelor cu un
număr de 1425 de comunicări de căsătorie, 1627 comunicări de decese și 225
comunicări de divorț.
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5. La solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a mun. Focşani a organizat în această
perioadă 68 acţiuni de preluare imagini şi primire documente necesare eliberării actelor
de identitate, fiind puse în legalitate 278 de persoane.
6. Potrivit Dispoziţiei DEPABD nr.3485843 au fost puşi în legalitate pe linie de
evidenţă a persoanelor 283 de cetăţeni de etnie rromă.

XIV. SIGURANȚA PUBLICĂ
Pe parcursul anului 2018, Poliția Locală prin Serviciul ordine publică a
constatat un număr de 2.421 sancţiuni contravenţionale, pentru care a aplicat 510
avertismente şi 1.911 amenzi contravenţionale aplicate, în valoare de 411.275 lei, fapt
ce a condus la creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor municipiului Focşani.
In urma actiunilor desfasurate de Serviciul privind circulaţia pe drumurile
publice au fost constatate 7195 sancţiuni contravenţionale, pentru care au fost aplicate
1688 avertismente şi 5507 amenzi contravenţionale aplicate, în valoare de 1.762.577
lei. Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate, începînd cu luna martie 2018, s-a
dispus si ridicarea unui număr de 903 de autovehicule staționate/parcate
neregulamentar.
Pe linia de disciplina in constructii a fost aplicat un număr de 50 sancțiuni
contravenționale în valoare de 131.500 lei și s-au dispus măsuri de intrare în legalitate
conform prevederilor legale.
Pentru protecţia mediului au fost aplicate 87 de sancțiuni contravenționale în
valoare de 18.050 lei, iar pe linie de activitate comercială s-a aplicat un număr de 83
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.300 lei.
Rezumand cele de mai sus, la finalul anului 2018, activitatea Politiei Locale a
Municipiului Focsani arata astfel:
-

Sancțiuni – 9.836
Amenzi – 7.638
Avertismente – 2.198
Cuantum sancțiuni – 2.361.702 lei
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Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a efectuat in 2018 următoarele
principale activităţi:
- un număr de 74 de activități se îndrumare, supraveghere și control pe linia
apărării împotriva incendiilor la obiectivele de învăţământ şi la obiectivele subordonate
Consiliului Local;
- un număr de 54 de controale cu ocazia unor manifestaţii desfăşurate pe raza
municipiului Focşani;
- a însoţit organele de control din cadrul ISUJ. Vrancea la un număr de 14
acţiuni;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelei de hidranţi stradali de incendiu din
municipiul Focşani prin intreţinerea lor cu forţe proprii și s-a procedat la inventarierea
lor rezultând un număr de 303 hidranți în stare de funcționare, dintre acestia 20 au fost
reparati, iar 18 au fost inlocuiti:
- a participat împreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta la un
număr de 14 intervenţii şi aplicaţii de specialitate de pe raza municipiului Focşani;
- a distribuit un număr de 1300 pliante şi fluturaşi la gospodăriile cetăţeneşti şi
lăcaşurile de cult, privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor pentru
sezonul de primăvară-vară, toamnă-iarnă.
In anul 2018 a avut loc un exercitiu de alarmare publica, pentru limitarea si
inlaturarea urmarilor produse de un cutremur. Desfasurare a exercitiului a avut loc la
– S.C. ENET FOCSANI.
Sistemul de alarmare a populatiei este verificat si intretinut in mod coresponzator
avand in prezent montate si patru sirene electronice.
In anul 2018 s-au executat controale la 283 de asociații care au acoperișuri la
blocuri, ocazie cu care s-au înlăturat pe loc neajunsurile constatate.
Au fost organizate puncte de prim ajutor medical atât pe timpul caniculei cât și
pe timpul desfășurării altor activități de interes local.
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XV. SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT
SC Transport Public SA Focsani asigura serviciul de transport public in
Municipiul Focsani si detine un parc auto format din 43 mijloace de transport persoane,
dupa cum urmeaza:
- 3 microbuze VW LT35, pductie Germania, an de fabricatie 2002- retrase din
circulatie si scoase la vanzare
- 7 autobuze marca AUTOSAN H7-20, productie Polonia, ani de fabricatie intre
2004 – 2007 din care 1 propus la casare si dezmembrare
- 12 autobuze marca BMC 215 SCB, productie Turcia, ani de fabricatie 20052009
- 2 autobuze marca ROBUS 3237, productie Romania, an de fabricatie 2008
- 2 autobuze marca VANHOOL A320 an de fabricatie 1999 – curse speciale
- 8 autobuze KARSAN Jest, productie Turcia, an de fabricatie 2015
- 4 autobuze KARSAN Atak, productie Turcia, an de fabricatie 2016
- 4 autobuze ISUZU Citibus, productie Turcia, an de fabricatie 2013
- 1 autocar Scania Irizar New Century, an de fabricatie 2007 – curse ocazionale.
Date cu privire la activitatea de transport pe anul 2018 :
- Lungimea traseelor = 159,5 km pentru 10 trasee
- Km efectuati = 1.447.960 km
- Ore exploatare = 96.598 ore
- Numar total de calatorii = 4.874.703 , din care
a) Numar de calatorii pe baza de bilete = 1.807.334
b) Numar de calatorii pe baza de abonamente = 764.028
c) Numar de calatorii pe baza de gratuitati = 2.303.341
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Traseele pe care opereaza autobuzele societatii:
Traseul nr.1 : GARA – CENTRU – SUD – GOLESTI din 10 in 10 min
Traseul nr.2 : GARA – CENTRU – MANDRESTI din 30 in 30 min la orele de
varf si din 60 in 60 min in afara orelor de varf
Traseul nr.3 : GARA – OBOR – KAUFLAND – SUD din 20 in 20 min la ora
de varf si 30 in 30 min in afara ora varf
Traseul nr.4 : AUTOGARA – TEATRU – CENTRU – SUD din 10 in 10 min
Traseul nr.51 : VALCELE - GARA – CENTRU – STADION – PRAKTIKER
din 30 in 30 min cu o prelungire, dimineata si la pranz, pentru 6 curse in cartierul
DEMOCRATIEI
Traseul nr.6 : CARREFOUR – SPITAL – Lic.UNIREA – P-ta BAHNE –
KAUFLAND – PENNY 1 – COMPLEX SUD – STADION – PRAKTIKER –
Cart.DEMOCRATIEI cu o frecventa de 60 min.
Traseul nr.7 : GARA – OBOR – KAUFLAND – CARREFOUR din 60 in
60min
Traseul nr.8 : AUTOGARA - GARA - str. LONGINESCU - str. UNIREA
PRINCIPATELOR - CENTRU - SPITAL - CARREFOUR din 60 in 60 min.
Traseul nr.9: SUD – CENTRU – SPITAL – CARREFOUR din 60 in 60 min.
Traseul nr.10: GARA – OBOR – CAPELA – SUD din 30 in 30 min la ora varf
si 60 in 60 min in afara ora varf
O alta preocupare la acest capitol o reprezinta adaptarea retelei de transport
pentru a acoperi o zona tot mai mare de interes a cetatenilor din municipiu. Astfel, in
anul 2018 s-a infiintat traseul nr.8 : Autogara - Gara - Str. Longinescu - Str. Unirea
Principatelor - Centru - Spital - Carrefour, suplimentar fata de anul 2017, pentru a veni
in sprijinul cetatenilor.
Deasemenea, incepand cu luna octombrie, s-a infiintat transportul special
pentru elevii claselor primară - IV pe 4 trasee stabilite impreuna cu Scolile
Generale Duiliu Zamfirescu, Stefan Cel Mare, Ion Basgan si Liceul Pedagogic
Spiru Haret, urmand ca din anul scolar 2019-2020 sa fie extins si la alte unitati de
invatamant.

98

Raportul Primarului Municipiului Focșani pe anul 2018

Harta traseelor SC Transport Public SA SC Transport Public SA este urmatoarea:
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In ceea ce priveste veniturile din activitatea de transport persoane acestea au fost
la sfarsitul anului 2018 in cifra de 6.747.684 lei, din care taxari in valoare de 393.641
lei.
În ceea ce privește veniturile din alte activitati mentionam ca furnizarea
serviciilor conexe transportului de calatori (activitatea de autogara) si-a atins scopul si
anume accesul imediat al operatorilor de transport persoane la serviciile integrate ale
societatii (furnizare piese shimb, intretinere si reparatii, inspectii tehnice etc.)
Au fost realizate in exercitiul financiar pe anul 2018:
-venituri din vanzare marfuri = 1.471.442 lei;
-venituri din manopera service = 468.921 lei;
-venituri verificare tahograf

=

49.159 lei;

-venituri inspectie tehnica

=

134.768 lei;

-veniturile din activitatea de autogara = 699.233 lei.
-venituri din chirii (zona comerciala din incinta autogarii, spatii
publicitare, terenuri, etc.) = 499.384 lei.
Practic, la finalul celor 12 luni din 2018, societatea de transport public si-a
incheiat activitatea cu un profit brut de 3.795 lei, ca urmare a unor cheltuieli totale de
10.194.780 lei si venituri totale de 10.198.575 lei.
La capitolul investitii trebuie mentionat faptul ca la finalul anului 2018 au fost
achizitionate 4 autobuze de medie capacitate second-hand (5 ani vechime) pentru a
suplimenta capacitatea de transport , în valoare totală de 654.000 lei fără TVA.
De asemenea, pentru monitorizarea activității de transport public local de
călători, este implementat sistemul privind afișajul în stațiile de călători, menit să
sporească gradul de calitate al serviciului. Totodata, pentru mijloacele de transport în
comun a fost instituita monitorizarea în traseu prin sistemele GPS și a consumului de
carburant pe fiecare autovehicul în vederea eficientizării activității. În anul 2018
investiția în sistemul de informare călători a fost în sumă de 24.497 lei fără TVA.
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XVI. SPORT, ARTĂ ȘI CULTURĂ
Clubul Sportiv Municipal Focșani
Consiliul Local și Primăria au alocat în 2018 suma de 7.826.190 lei, iar clubul a
realizat din venituri proprii 134.416 lei din care 66.460 lei din vânzarea de bilete la
jocurile de handbal și închirierea terenurilor de tenis. Finanțarea asigurată pentru 2018
a permis îndeplinirea de catre toate secțiile a obiectivelor asumate de club!
În 2017, CSM Focșani 2007 a câștigat 80 de medalii, dintre care 28 de aur, 25
de argint și 27 de bronz. Dintre acestea, 16 medalii - 8 medalii de aur, 4 de argint și 4
de bronz au fost câștigate la Campionatele Mondiale, la Cupa Mondială, la
Campionatele Europene, Cupa Europei și Campionatele Balcanice.
La sporturile olimpice, Claudia Prisecaru este componentă a Lotului Olimpic
Tineret și a Lotului de senioare al României - atletism, Laris Borș și Bogdan Drîmbă
sunt componenți ai Lotului național de judo, iar Maria-Daciana Ciubotaru este
componentă a Lotului național de tenis. La sporturile neolimpice, Daniel Fusaru,
Andreea Arginteanu, George Dochioiu, Irina Paraschiv, Bogdan Postolache,
Alexandru Racoviță, Andrei Ungureanu sunt componenți ai Lotului național de karate
SKDUN, iar Vlad Zebacinschi - component al Lotului național de taekwondo.
Rezultate obtinute in 2018 de catre sportivii din cadrul CSM Focșani 2007:
Arte marțiale – karate SKDUN, antrenor Daniel Fusaru: ca sportiv, Daniel
Fusaru a devenit triplu campion mondial mondial și campion european la seniori, Irina
Paraschiv a fost campioană mondială și de două ori vicecampioană mondială de cadeți,
Andreea Arginteanu a câștigat medalia de bronz la Campionatul European de tineret,
iar Bogdan Postolache, medalia de bronz la Campionatul European de juniori.
Alți sportivi ai secției au câștigat medalii la Cupa Mondială și Cupa Europeană
ca și la Campionatul Național și Cupa României.
Atletism – antrenor Cristian Orza: Claudia Prisecaru a câștigat titlul de
campioană balcanică de cros cu echipa României și medalia de bronz la individual la
Campionatul Balcanic de cros senioare, a fost triplă campioană națională universitară
– la 1500 metri, 3000 metri și 5000 metri, campioană națională de tineret la 1500 metri,
3000 metri și 3000 metri obstacole, campioană națională se senioare la 3000 metri
obstacole.
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Mihai Răzvan Vasiliu – antrenor, Gabriel Alexandrescu, a fost vicecampion
balcanic de juniori, campion național, medaliat cu argint și de două ori medaliat cu
bronz la campionatele naționale de juniori, iar Corina Ilinoiu, antrenor, Marius Batog,
a fost campioană națională la juniori 3 și medaliată cu argint la juniori 2.
Baschet – antrenori Petruț Mihai și Mircea Florin Munteanu: echipa de seniori,
nou înființată, a promovat în grupa Albastră a campionatului Ligii Naționale, echipa U
16 s-a calificat în primul turneu semifinal al campionatului național în sezonul 20172018 iar la finalul anului 2018 era calificată în faza semifinală A a Campionatului
Național U 16.
Fotbal - antrenori Vasile Burgă și Adrian Toma: echipa s-a menținut în Liga a
III-a în urma unei evoluții bune în campionat.
Handbal, antrenori Sandu Iacob, Bogdan Voica, Alexandru Acsinte, director
tehnic Viorel Ciubotaru: echipa a evitat barajul pentru menținerea în Liga Națională la
finalul ediției de campionat 2017-2018, a avut o evoluție bună în turul campionatului
2018-2019, terminat pe locul VIII și s-a calificat în Final Four-ul Cupei României si in
play-off-ul Ligii Naționale de handbal masculin .
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Judo – antrenor Stănică Grosu: Laris Borș s-a clasat pe locul VII la Campionatul
Mondial de juniori U 21, a câștigat titlul de campion balcanic U 21, o etapa de Cupă
Europeană și s-a clasat pe locul III la alte două etape de Cupă Europeană, a câștigat
două titluri de campion și două de vicecampion național. Bogdan Drîmbă, a câștigat
medalia de argint la Campionatul Balcanic U 21 și la Campionatul Național U 21 iar
ceilalți sportivi ai secției au câștigat mai multe medalii la campionatele naționale.
Șah – antrenori Mihai Strîmbu și Anton Soare: Lotul de jucători a fost
restructurat fiind menținuți doar sportivii din Focșani care au participat la numeroasele
competiții organizate pe plan local sau în județele limitrofe. Secția are o bogată
activitate de inițiere și de promovare a copiilor și juniorilor focșăneni.
Tenis de câmp – antrenor Firicel Tomai: Maria Daciana Ciubotaru a câștigat
titlul de vicecampioană la simplu la selecția națională U 13 și de campioană națională
la dublu la 14 ani și a câștigat mai multe medalii la competiții naționale, dar și
internaționale. Delia Macovei și Denisa Ganea - antrenor, Răzvan Bucuroiu, au
participat la concursuri naționale pe care le-au câștigat ori au ajuns în fazele superioare.
Tenis de masă – antrenor Costin Corcoz: echipa a promovat în Divizia A și a
avut evoluții bune în turul campionatului.
Tir sportiv- antrenor Aurel Giurgea: echipa de junioare III a câștigat titlul de
campioană națională, iar echipele de juniori au câștigat medaliile de argint și de bronz
ale campionatelor naționale.
Taekwondo – antrenor Adrian Dochioiu: Vlad Zebacinschi a câștigat titlul de
campion național de juniori iar Nicu Chirilă a fost medaliat cu bronz la campionatul
național de tineret.
Volei –antrenor, Maria Rădulescu: echipa a participat la play-off-ul Diviziei A2.
TEATRUL MUNICIPAL “Maior Gheorghe Pastia” FOCŞANI
Teatrul municipal focsanean a avut in anul 2018 un total de 127 de manifestări,
dintre care 69 reprezenări teatrale si 58 manifestări culturale.
Dintre acestea merita amintite cateva :
In premiera la Focsani a avut loc in luna ianuarie spectacolul cu piesa
”Bădăranii”, de Carlo Goldoni, în regia actorului focșănean Adrian Damian.
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Pe 21 ianuarie 2018, in sala de spectacole a Teatrului s-a desfasurat prima
semifinala a Eurovision Romania 2018, transmisă în direct de TVR1.

În data de 22 ianuarie, scena focșăneană a găzduit spectacolul cu piesa ”Elixir”,
cu Maia Morgenstern.
Pe 24 ianuarie, in cadrul evenimentelor dedicate Micii Uniri, actori locali, alaturi
de cunoscuti actori de teatru si film, au urcat pe scena din Piața Unirii dând viață unor
personaje importante ale Istoriei.
De asemenea, TMF a avut ca invitați o trupă de studenți din Marea Britanie, care
au prezentat în cele două zile de ședere la Focșani spectacolul ”Brodway Rocks”
Ultima zi a lunii februarie a adus în fața publicului spectacolul cu piesa
”Dumnezeu de-a doua zi”, cu actorii Vlad Zamfirescu și Mirela Oprișor.
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Două spectacole de balet cu ”Lacul lebedelor” au deschis luna martie, care a
continuatt cu spectacolul ”Sărut mâna, doamnă” dedicat Zilei Internaționale a Femeii,
la care și-au adus aportul actorii Sorin Francu și Paula Grosu. Si tot în luna martie a
avut loc un concert susținut de Fuego, un artist apreciat de toata lumea.
Începând cu data de 22 martie si până pe 31, la Teatrul Municipal s-a desfășurat
proiectul anual intitulat ”Galele Teatrale Focșănene”. În acest interval, pe lângă
spectacolele echipei locale de actori, au evoluat trupe din București, Galați, Buzău.
Trimestrul doi al anului 2018 a fost caracterizat prin diversitate, cuprinzând atât
activităţile proprii, cât şi acţiuni ale unor colaboratori şi invitaţi - spectacolul pentru
copii “Dănilă Prepeleac”, susţinut de TMF în cadrul acţiunii “Şcoala altfel”,
spectacolul de păpuşi “Hainele cele noi ale împăratului” sustinut de Teatrul “Bacovia”,
spectacolul “Noi 4”, cu actorul Marius Manole, comedia de mare succes “Gaiţele”,
spectacolul “Peţitoarele”, prezentat de Teatrul Dramatic din Galaţi “Fanny Tardini”,
concertul dedicat Centenarului Unirii, sustinut de violonistrul Alexandru Tomescu.
La sfârşitul lunii aprilie a avut loc spectacolul “Fierarii”, cu marii actori Horaţiu
Mălăele şi George Mihăiţă.
Cu ocazia „Zilelor Municipiului Focşani”, Teatrul Municipal „Maior Gheorghe
Pastia” Focşani a fost gazda unor evenimente semnificative ale urbei. Astfel, pe 5 iulie
a avut loc în sala Teatrului conferirea titlului de cetăţean de onoare al Focşaniului unor
personalităţi care şi-au legat destinul de cel al oraşului prin realizările lor, iar pe
esplanada din faţa Teatrului a a vut loc, în data de 7 iulie, începând cu ora 17,00,
„Pemierea cuplurilor de aur”, dedicata cuplurilor care au împlinit cincizeci de ani de
căsnicie si care au primit cu aceasta ocazie, premii în bani, diplome, urări de bine şi de
viaţă lungă, premiere urmată de un program artistic, anul acesta fiind Festivalul
Internaţional de Muzică Corală „Pastorala”.
Ultimul trimestru al al anului 2018 a început cu Festivalul viei şi vinului
„Bachus”, eveniment la care Teatrul a participat prin actorul si Directorul sau, Sorin
Francu, care îl întruchipează pe cel care dă numele manifestării.
Concertul legendarei trupe „Phoenix” a făcut să răsune sala Teatrului în seara de
23 octombrie. Actorii Medeea Marinescu şi Marius Manole au fost din nou prezenţi in
luna noiembrie pe scena focşăneană cu spectacolul „Fă-mi loc”, iar ultima lună a anului
2018 s-a deschis cu spectacolul „Cu ce vă servesc” cu Maia Morgenstern.
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Aflat la a doua apariţie pe scena Teatrului, Ruslan Lazarin a susţinut un
emoţionant Concert în data de 16 decemebrie, pentru ca o zi mai tarziu, actorul Horaţiu
Mălăele sa revina în faţa publicului focşănean cu spectacolul „Măscăriciul”.
Iar pe 21 decembrie, Fuego a susţinut un concert de excepţie intitulat „Colindător
la porţile cerului”. Anul a fost inchis de spectacolul „Concert vienez”, sustinut de
Ukrainian Radio Symphony Orchestra chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie.
Toate aceste spectacole au adus in 2018 un numar total de 67.690 de spectatori,
din care pentru teatru 21.200, iar pentru cultură 46.490.
La capitolul venituri in anul 2018, acestea au fost in suma de 3.388.478 lei, dintre
care subvenții în valoare de 3.166.098 si incasari de 222.380 lei.

ATENEUL POPULAR ” Maior Gheorghe Pastia” Focsani

Activitatea Ateneului in anul 2018 s-a desfasurat pe urmatoarele coordonate:
1. Stagiunea de Concerte a Orchestrei de Cameră UNIREA a numarat cinci
concerte, la care au participat 1123 de spectatori.
2. Stagiunea Camerală a avut patru reprezentatii, publicul numarand 650 de
persoane.
3. Festivalul de Muzică Uşoară pentru Copii „FLORILE DRAGOSTEI”
Festivalul ajuns în 2018 la a XXII-a ediţie a numarat 36 de copii participanţi pe
cele trei secţiuni, premierea avand loc de Ziua Copilului – 1 Iunie 2018 pe scena din
Piaţa Unirii. Total public participant 620 persoane.
4. Galele teatrale focșănene
Editia 2018, cea de-a XXI-a, s-a desfăşurat în perioada 22 – 30 martie şi a fost
organizată în parteneriat cu Teatrul Municipal Mr Gh Pastia. La Ateneu au avut loc
patru spectacole, piesa Păi...despre ce vorbim noi aici, domnule? cu Marcel Iureş şi
George Mihăiţă in distributie bucurandu-se de cel mai mare success. In total, la toate
spectacolele numarul spectatorilor s-a ridicat la 1710.
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5. Festivalul de Muzică Clasică „RINASCIMENTO MUSICI”
Cea de-a IV-a editie s-a desfasurat in perioada 18–20 mai 2018, partener fiind
ca de obicei Muzeul Naţional „George Enescu” Bucureşti. In cadrul festivalului au avut
loc un vernisaj expozitie si cinci recitaluri de camera. Total public participant - 890
persoane
6. Festivalul Naţional de Muzică Uşoara Românească "FLORENTIN
DELMAR"
Editia a XL-a s-a bucurat de un juriul alcătuit numai din personalităţi ale muzicii
pop din România : Horia Moculescu – preşedinte, Marius Țeicu, Viorel Gavrilă, Titus
Andrei, OVI și compozitorul Zsolt Kerestely, aflat pentru prima dată în această postură.
Recitalurile celor două seri de festival au fost susţinute de Formația PROCONSUL și
ALEXANDRA USURELU & band, 470 de persoane fiind prezente in sală.

7. Proiectul „Orchestra UNIREA leagă oraşele Unirii” – turneu naţional de
muzică clasică românească a fost o iniţiativă culturală a Ateneului, menită să celebreze
Centenarul Marii Uniri si s-a derulat în intervalul 7 -18 octombrie printr-o suită de
concerte în Focşani, Iaşi, Chişinău, Cernăuţi, Bucureşti şi Alba Iulia. Ministerul
Culturii şi Identităţii Culturale a finanțat acest proiect cu suma de 157.000 lei, Ateneul
având o contribuție proprie în sumă de 21.000 lei.
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Parteneri au fost Filarmonica Nationala a Republicii Moldova, Filarmonica din
Cernauti, Ateneul Iasi, Muzeul National de Arta a Romaniei, Centrul Cultural Judetean
Alba, publicul spectator numarand 1500 de persoane.
În anul 2018, Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia” a avut un buget total de
1,448,803,34 lei din care venituri proprii în valoare de 155.585 lei, iar subvenții în
valoare de 1.293.218 lei.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI”
Programul cultural al anului 2018 s-a intitulat ”ETNOSUL ROMÂNESCIZVOR NESECAT, ISTORIE VIE , PUNTE DE LEGĂTURĂ EUROPEANĂ” si a
fost structurat pe 7 proiecte, fiecare proiect cuprinzând o serie de evenimente culturale,
din care amintim câteva dintre cele mai importante:
1. UNITATEA ȘI IDENTITATEA NAȚIONALĂ, COORDONATE ALE
CIVILIZAȚIEI
-Ziua Culturii Nationale – ianuarie 2018, Sala Balada
Spectacolul omagial ”VREME TRECE, VREME VINE...”Focșani
-Unirea Principatelor Romane - ianuarie 2018, Piata Unirii si Casa Armatei
Spectacolul ”HAI ROMÂNI LA HORA MARE!” Focșani
-Neamul meu, pereche n-are - Sala Balada si Receptie Grand’Or
Spectacol muzical – coregrafic de ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI -1 Decembrie
2018
2. UNIVERSUL SPIRITUAL VRÂNCEAN, OGLINDIT ÎN CULTURA
TRADIȚIONALĂ
- FĂURAR DE DRAGOSTE, DRAGOSTE ÎN FĂURAR - Spectacol de
sărbătoare a dragostei la români - februarie 2018, Sala Balada
- POVESTEA MĂRȚIȘORULUI - Spectacol și expoziție cu mărțisoare
tradiționale – martie 2018, Sala Balada
- LA IZVOR DE NEAM ȘI CANT - Spectacol la Zilele Muzeului Național
D.Gusti - BUCUREȘTI
- TOAMNA CÂND SE-AȘTERNE BRUMA - Spectacol tradițional la ZIUA
RECOLTEI – septembrie 2018 Constanța si octombrie 2018 Focșani
- AȘA-I DATINA LA NOI - Datini și obiceiuri de iarnă – Focșani, Iași,
București – decembrie 2018
- LA HOTARUL DINTRE ANI - Spectacol REVELION- Focsani
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3. CULTURA TRADIȚIONALĂ VRÂNCEANĂ- POARTĂ DESCHISĂ
SPRE CUNOAȘTERE PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
- Festivalul de coregrafie populară ”OPINCUȚA”- 1 IUNIE, FOCȘANI
- Festivalul Internațional de Folclor ”VATRA MIORIȚEI”- Focșani- Zilele
Municipiului – iulie 2018
- LA CÂRSTOVUL VIILOR - Spectacol tradițional legat de meșteșugul
vinului- Focșani, Constanța, București – octombrie 2018
- CÂNTECE DE VIȚĂ VECHE - CONCURS NAȚIONAL
Recital și spectacole la Festivalul Viei și Vinului BACHUS - octombrie 2018
- SUS LA POARTA RAIULUI - Eveniment tradițional la TÂRGUL DE
CRĂCIUN din București – decembrie 2018
- Turnee artistice efectuate în REPUBLICA MOLDOVA – martie 2018,
BULGARIA – august 2018, RUSIA – decembrie 2018
4. NESTEMATE FOLCLORICE ROMÂNEȘTI CULESE DIN LUMEA
SATULUI, VALORIFICATE PRIN ÎNREGISTRĂRI AUDIO, VIDEO ȘI
ARHIVARE
- CÂNTECE DE NEAM ȘI ȚARĂ- CD, înregistrări audio
- DIN LADA DE ZESTRE A NEAMULUI
Cântece strămoșești din Țara Vrancei, înregistrări audio
- VEȘNICIA CÂNTECULUI POPULAR PRIN GLASUL COPIILOR
Înregistrări muzicale cu tânăra generație
- ȚARA VRANCEI – TĂRÂM DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ
înregistrări muzical – coregrafice cu artiștii noștri
5. EDUCAȚIE PRIN CÂNTEC ȘI DANS A TINEREI GENERAȚII- ACT DE
CUNOAȘTERE, RESPECT ȘI PATRIOTISM FAȚĂ DE VALORILE
CULTURALE TRADIȚIONALE
- CURSURI DE INIȚIERE DANS POPULAR
- SĂ -NVĂȚĂM DIN ÎNȚELEPCIUNEA BĂTRÂNILOR NOȘTRI
Dialoguri de suflet cu generații de ieri și de azi.
6. DIVERSITATE CINEMATOGRAFICĂ ÎN PRODUCȚIILE ROMÂNEȘTI
ȘI INTERNAȚIONALE
- FILME ARTISTICE CU TEMATICĂ DIVERSĂ, PENTRU TOATE
VÂRSTELE
- DE VORBĂ CU PERSONALITĂȚI ARTISTICE DIN LUMEA
CINEMATOGRAFIEI ROMÂNEȘTI
7. POPASURI FOLCLORICE VRÂNCENEȘTI, ÎN AN DE CENTENAR
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- DE DRAGUL NEAMULUI MEU
Spectacole folclorice susținute la Focșani, Iasi, București si Chișinău
- NEAMUL MEU, PERECHE N-ARE!
Dialoguri folclorice cu românii de peste Prut - SALA PALATULUI NAȚIONAL
CHIȘINĂU, București, Focșani, Adjud, Cernăuți
- CARAVANA FOLCLORICĂ ”ROMÂNIA 100” in Federația Rusă - 10
concerte în Moscova, Sankt Petersburg, Krasnogorsk etc.

Împreună cu Excelența Sa Vasile Soare, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al
României în Federaţia Rusă

Turneele efectuate în străinatate pe parcursul anului 2018 au avut ecouri
extraordinare, artiștii noștri făcându-și cu cinste și responsabilitate datoria de
ambasadori culturali. Readucerea pe scenă a datinilor și a obiceiurilor strămoșești de
iarnă, a colindelor noastre sfinte, a sporit numărul admiratorilor de frumos,
întărindu-le convingerea că rădăcinile neamului românesc sunt nemuritoare.
În anul 2018, Ansamblul folcloric ȚARA VRANCEI a primit o subvenție de la
bugetul local în sumă de 3.124.537 lei și a realizat venituri proprii în sumă de
158.125 lei. Prin activitatea sa profesională din 2018, Ansamblul folcloric “Țara
Vrancei ” a ajuns la inima publicului spectator, reușind totodată să se mențină în rândul
celor mai reprezentative formații din țară, pastrând nealterată esența folclorului
românesc în general și vrâncenesc în mod special.
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Dragii mei,
Cam acestea sunt, în câteva cuvinte, realizările anului trecut, dar și obiectivele
pentru anul în curs și nu numai. Toate acestea au fost posibile, așa cum am precizat
încă de la început, datorită muncii în echipă. Cu colegii, dar mai ales cu fiecare dintre
dumneavoastră, cetățenii Municipiului Focșani.
Astfel am reușit să transformăm solicitările și doleanțele oamenilor în realități
curente și în același timp să ne și facem mai bine cunoscute proiectele care sunt în
derulare, care vor începe în perioada imediat următoare sau care abia așteaptă să fie
puse in aplicare. Sunt multe de făcut și le vom face. Important însă este faptul că am
fixat Focșaniul pe un drum al modernizării, perspectivele orașului nostru fiind unele
mai mult decât promițătoare. Iar rezultatele au început deja să se vadă și vor continua
să se vadă și în a doua jumătate a lui 2019, dar mai ales în anii următori, pentru că toate
aceste așteptări se vor concretiza rând pe rând în beneficiul comunității noastre.

Focșani – 100 de ani de la Marea Unire!
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În completarea celor prezentate mai sus, ar merita poate amintit faptul că fiecare
succes obținut până în prezent, mai mic sau mai mare, a avut in spatele său și cel puțin
câteva critici, mai mult ori mai puțin justificate. În spiritul deschiderii și din dorința de
a avea un dialog constructiv, să știți însă că mi le-am însușit și pe acestea, pentru că
mai mult decât orice altceva țin să fiu un Primar eficient. Discuțiile pe care le-am avut
cu foarte mulți dintre dumneavoastră în 2016 au fost completate între timp de cele pe
care, ori de câte ori am ocazia, îmi face plăcere să le port indiferent dacă sunt la birou
ori pe stradă, în întâlniri oficiale sau informale. Pentru mine sunt binevenite toate
sfaturile, ideile ori propunerile dumneavoastră, pentru că fiecare dintre acestea nu face
altceva decât să mă determine să vreau mai mult pentru comunitatea noastră și pentru
copiii noștri.

VREAU pentru că știu că împreună putem face din Focșani orașul pe care ni-l
dorim cu toții!
Cu deosebit respect,
Al dumneavoastră Cristi Valentin Misăilă

112

