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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

PRIMAR 

 

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

    03 februarie 2020 

 

 

pentru modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile 

instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice, precum 

si ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aplicarea normelor tehnice pentru 

elaborarea Regulamentului Local al spațiilor verzi din intravilanul localităților cu 

modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de Guvern 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 25/26.01.2017 

privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor 

persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani; 
Având în vedere prevederile art.7 alin. (2) din Legea 52/2003, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (1) și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

PROPUN: 
  

 Art.1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților 

economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea 

municipiului Focșani astfel: 

- art. 5 - lit. x), lit. z), art. 6 - lit. a) - lit. f), lit. i) și art. 7 alin. a) se abrogă; 

- art.9 se modifică și va avea următorul conținut: 



 

 

“Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de instituţiile publice, agenţii 

economici, alte persoane juridice, cetăţenii şi asociaţiile de proprietari/locatari, după 

cum urmează: 

          a) cu amendă de la 100 lei - 300 lei încălcarea prevederilor art. 5, lit. e), f), g),  

k), l), q), r), ac), art. 6 lit. g) ,h); 

b) – cu amendă de la 300 lei – 500 lei pentru încălcarea prevederilor art.5 lit. c), 

n), o), p), s), u), w), y);  

          c) cu amendă de la 500 lei - 1000 lei încălcarea prevederilor art. 4, lit. b), e), g), 

n), o), s), w), x), art. 5, lit. a), b), d), i), j), m), t), y), aa), art. 7, lit. b), e); 

d) – cu amendă de la 1000 lei – 2000 lei pentru încălcarea prevederilor art.4 lit. 

a), d), f), h), i), k), l), m), p), art.5 lit.h), v), ab), art.7, lit.c), d); 

e) – cu amendă de la 2000 lei – 2500 lei pentru încălcarea prevederilor art.4, 

lit.c), j), q), r), t), u);” 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților 

economici, ale altor persoane juridice, precum și ale cetățenilor privind gospodărirea 

municipiului Focșani rămân neschimbate; 
Art.3 Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Primarul 

municipiului Focşani, prin Poliția Locală a municipiului Focșani, Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Serviciul administraţie publică locală, agricultură 

și Direcția Arhitectului Șef. 
 

Iniţiator proiect de hotărâre, 

PRIMAR, 

                                                Cristi Valentin Misăilă 

 

 

                                                                                           Avizat, 

                                                             Secretarul general al Municipiului Focşani, 

                                                           Eduard Marian Corhană 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcţia arhitectului șef - Serviciul strategie și dezvoltare urbană, în vederea analizării și 

întocmirii rapoartelor de specialitate cu termen de depunere a acestora la data de 03 martie 2020; 

- Comisia de buget și administrație publică, în vederea emiterii avizului, cu termen la data de 26 

martie 2020. 

 

                PRIMAR,                                                      Secretarul general al municipiului Focșani 

       Cristi Valentin Misăilă                                                         Eduard Marian Corhană 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL VRANCEA                                                                       

MUNICIPIUL FOCŞANI  

PRIMAR     

Nr. 9441/03.02.2020 

 

                                        REFERAT DE APROBARE                                                                                   

a proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind 

obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale 

altor persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea  

municipiului Focșani 

 

Un oraș curat, cu verdeață, cu cetățeni civilizați, arată ca un oraș viu, proaspăt, 

curat, primitor – un loc care să câstige dorința locuitorilor săi și a turiștilor să-l 

parcurgă, să-l viziteze, să-l admire.  

Având un cadru legislativ precum: Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea 

normelor tehnice pentru elaborarea Regulamentului Local al spațiilor verzi din 

intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Ordonanţa de 

Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, se întelege că se pot realiza în mod legal și coerent o serie de 

acțiuni privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților 

economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea 

municipiului Focșani. 

Având în vedere că a fost aprobat un Regulament privind dezvoltarea, 

întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani și a unui Concurs 

ce va stimula intenția de a înfrumuseța și conserva spațiile verzi de către deținătorii 

acestora (asociaţii de proprietari, proprietari individuali, operatori economici, ONG-

uri), aferente unui imobil/imobile, încredinţate de către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani, spre amenajare și întreţinere, în baza unei Convenții de Partereniat 

prin care se propun măsuri de păstrare și întreținere a spațiilor verzi, se impune 

modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor 

publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetățenilor 

privind gospodărirea municipiului Focșani. 

În baza celor menționate mai sus, propun necesitatea inițierii, supunerii 

dezbaterii și adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul Local al 

Municipiului Focșani. 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                                    Se aprobă,                                                    

JUDEŢUL VRANCEA                                                               PRIMAR, 

MUNICIPIUL FOCŞANI                                      Cristi Valentin Misăilă 

Direcția Arhitectului Șef 

Serviciul Strategie și Dezvoltare Urbană 

Nr. 9518/03.02.2020 

 

RAPORT                                                                                                

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind 

obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor 

persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului 

Focșani 

 

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 70/27.03.2007 

și  HCL nr. 518/22.12.2016 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Consiliul 

Local al municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Sevicii Publice Focșani cu 

Asociațiile de proprietari/locatari/chiriași, în vederea înfrumusețării și întreținerii 

spațiilor verzi din jurul blocurilor și Referatul de aprobare emis de Primarul municipiul 

Focșani înregistrat la nr. 9441/03.02.2020 facem următoarele precizări: 

-Având în vedere Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru 

elaborarea Regulamentului Local al spațiilor verzi din intravilanul localităților cu 

modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 71/ 2002, privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa de Guvern 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 -Având în vedere propunerea ca municipiul Focșani să fie cât mai frumos, să 

iasă în evidență, să armonizeze zonele ce-l alcătuiesc, 

-Având în vedere propunerea realizării unui Regulament privind dezvoltarea, 

întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani și a unui Concurs 

ce va stimula intenția de a înfrumuseța și conserva spațiile verzi de către deținătorii 

acestora (asociaţii de proprietari, proprietari individuali, operatori economici, ONG-

uri), aferente unui imobil/imobile, încredinţate de către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani, spre amenajare și întreţinere, în baza unei Convenții de Partereniat. 

          Faţă de cele mai sus menţionate, se susține iniţierea unui Proiect de Hotărâre 

privind modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile 

instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice, precum și ale 

cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani. 

     

întocmit, 

p.ARHITECT ȘEF, 

ȘEF SERVICIU, 

                      Păduraru-Coban George-Daniel 

 

 


