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REGULAMENT
privind desfasurarea unui concurs public
pentru amenajarea si intre?inerea spatiilor verzi din Municipiul Focsani
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Prezentul Regulament are la baza urmatoarele acte normative care reglementeaza si stabilesc obligatiile administratiei
publice locale, referitoare la protectia mediului si la administrarea spatiilor verzi in intravilanul municipiului Focsani, in vederea
asigurarii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei:
● Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
● Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Regulamentului Local al spa?iilor
verzi din intravilanul localita?ilor cu modificarile si completarile ulterioare.
● O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
● Ordonanta Guvernului nr. 71/ 2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat de interes local ;
● Hotararea Guvernului nr. 955/15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes
local;
Prin prezentul Regulament se are in vedere stabilirea masurilor necesare in vederea stimularii ceta?enilor municipiului Focsani
pentru amenajarea, administrarea, conservarea, dezvoltarea si intretinerea spatiilor verzi ce apa?in domeniului public sau
privat al municipiul Focsani;
Defini?ii,
Conform art. 4 din Legea nr. 24/2007, republicata, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor:
● parc - spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite,
cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie;
● scuar - spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari
publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si
tineret sau in alte locatii;
● gradina - teren cultivat cu flori, copaci si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si recreere, fiind deschis
publicului;
● fasie plantata - plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizata in lungul cailor de circulatie
sau al cursurilor de apa;
● baza sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanta - complex format dintr-un cadru vegetal si din zone
construite, special amenajate si dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalatii sportive);
● parc expozitional - spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului si promovarii unor evenimente;
● spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu - spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent
blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de ameliorare a climatului si a calitatii aerului;
● culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - plantatii realizate in lungul cailor de circulatie sau in jurul unor instalatii
cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii mediului si protejarii infrastructurii aferente;
Art.1 In sensul stabilit de legislatia in vigoare, sunt considerate spatii verzi urmatoarele tipuri de terenuri existente in intravilanul
municipiului:
● parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;
● gradini botanice si zoologice, muzee, parcuri expozitionale, zone de agrement, baze sportive;
● zone verzi aferente creselor, gradinitelor, scolilor, unitatilor sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult,
cimitire;
● zonele verzi aferente locuintelor de tip condominiu;
● paduri de agrement, zone verzi pentru protectia lacurilor sau a cursurilor de apa, culoare de protectie fata de infrastructura
tehnica.
Art.3 Direc?ia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani poate incredinta spa?iul verde aferent unui imobil/imobile, spre amenajare
si intretinere, asociatiilor de proprietari, proprietarilor individuali, operatorilor economici, ONG-urilor, in baza unei Conven?ii de
Partereniat, reglementata de Hotararea Consiliul Local al municipiului Focsani nr._____/______________.
Art.4 Spa?iile verzi incredintate conform art. 3, vor fi amenajate si intretinute prin grija persoanelor fizice sau juridice carora
le-au fost incredintate, prin lucrari de amenajare, intretinere, curatenie, propuneri de completare a vegetatiei existente cu
material dendro - floricol, udarea plantatiilor nou infiintate pana la prindere. Materialul dendrologic plantat la cererea asociatiilor
de proprietari va fi udat de membrii asociatiei de 2 ori pe saptamana in perioada aprilie - septembrie. Materialul necesar
plantarilor poate fi asigurat de Direc?ia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani in baza unei programari, in functie de alocatia

bugetara repartizata pentru achizitia de material dendro-floricol si a prioritatilor la nivel de municipiu si plantat de catre
persoanelor fizice sau juridice carora le-au fost incredintate spa?iile verzi conform art. 3. De asemenea, materialul necesar
plantarilor poate fi asigurat si/sau plantat si de catre persoanele fizice sau juridice carora le-au fost incredin?ate spa?iile verzi
conform art.3.
CAPITOLUL II. DESFASURAREA CONCURSULUI PUBLIC PENTRU AMENAJAREA SI INTRE?INEREA SPATIILOR VERZI
Art.5 In vederea amenajarii si intre?inerii in mai bune condi?ii a spa?iilor verzi din Municipiul Focsani, se va organiza anual un
concurs public, denumit in continuare "Concurs".
Art.6 De?inatorii spa?iilor verzi incredintate conform art. 3 din prezentul Regulament se vor putea inscrie in cadrul
Concursului public pentru amenajarea si intre?inerea acestor spa?ii verzi la inceputul fiecarui an calendaristic, in perioada 01
ianuarie - 28/29 februarie pentru prima etapa si cu 15 zile calendaristice inainte de Sarbatorile Pascale pentru etapa a doua.
Art.7 Organizatorul concursului este Primaria Municipiul Focsani, cu sediul in b-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1bis, Focsani,
denumit in continuare Organizator, autoritate publica a Municipiului Focsani.
Art.8 Concursul se va organiza si derula prin intermediul Direc?iei Rela?ii interne si interna?ionale din cadrul Primariei
Municipiul Focsani, care va face toate demersurile legale ce se impun, pentru si in numele Organizatorului, in vederea realizarii
concursului in conditiile prevazute de prezentul Regulament.
Art.9 Concursul se va desfasura in doua etape: perioada 01 martie - Sarbatorile Pascale si Sarbatorile Pascale - 31
octombrie a fiecarui an, in conformitate cu prezentul Regulament, care este obligatoriu, in mod neconditionat, pentru toti
participantii la concurs. Fiecare etapa a Concursului va fi premiata, in conformitate cu prezentul Regulament.
Art.10 Spa?iile inscrise in Concursul de amenajare si intre?inere a spa?iilor verzi vor fi apreciate prin punctaj de catre un
Juriu format din 5 membri din care 2 consilieri locali ce vor fi desemna?i prin HCL, 1 persoana nominalizata prin dispozi?ia
Primarului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 1 persoana desemnata prin vot, din cadrul Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Focsani si 1 pesoana desemnata din cadrul Agen?iei pentru Protec?ia
Mediului Vrancea, inainte de desfasurarea Concursului si prin punctaj realizat din votul publicului.
Art.11 Castigatorii concursului vor fi anunta?i in termen de maxim 15 zile lucratoare dupa terminarea perioadei de
desfasurare a Concursului printr-un anunt public.
Art.12 Prezentul Regulament este document public si va fi adus la cunostinta publica prin intermediul paginii de internet
proprii www.focsani.info, pe pagina de Facebook a Primariei Municipiului Focsani, prin afisare la sediul institutiei, precum si prin
orice alte modalitati prevazute de legea accesului la informatiile de interes public.
Art.13 La concurs va putea participa orice persoana fizica sau juridica, de?inatoare a unui spa?iu verde incredin?at
conform art. 3 din prezentul Regulament, denumita in continuare Participant, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman care are varsta de minim 18 ani impliniti la data inscrierii in concurs, detine un act de identitate
valabil in scopul identificarii, validarii rezultatului si inmanarii Premiului in cazul in care acesta va fi declarat castigatorul
Concursului, sau persoana juridica rezidenta in Romania;
b) nu este salariat si/sau colaborator al Organizatorului sau sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV al persoanelor care,
au participat si participa la initierea si derularea prezentului concurs din partea organizatorului;
c) nu prezinta datorii la bugetul local al Municipiului Focsani in momentul inscrierii in Concurs si pana la jurizare si
acordarea premiilor;
d) a respectat conditiile de inscriere si jurizare la Concurs prin completarea in mod corespunzator, cu datele sale complete
si corecte, a formularului de inscriere, prezentat in anexa nr. 1 a prezentului Regulament;
e) de?ine sau administreaza unul sau mai multe spa?ii verzi, conform art. 3 din prezentul Regulament.
Art.14 Inscriererea si participarea la concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare.
Art.15 Participan?ii se pot inscrie la Concurs cu mai multe zone de spa?iu verde amenajat, incepand cu prima zi
lucratoare din an si pana la data de incepere a perioadei de desfasurare a concursului, stabilita conform art. 9 din Regulament.
Art.16 Pentru inscrierea la concurs, Participan?ii vor depune la sediul Primariei municipiului Focsani:
● formularul de inscriere, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, completat si semnat, in mod corespunzator, cu toate
datele solicitate;
● copie a Conven?iei de Parteneriat, cu schita spa?iului verde incredin?at prin Conven?ie;
● 5 fotografii color, format A4, cu rezolu?ie 2K si format jpg, png, tiff sau gif, la o rezolu?ie minima de 300 dpi, pentru fiecare
spa?iu verde cu care participa la Concurs, care sa ilustreze starea ini?iala a spa?iului/spa?iilor verde/verzi.
Art.17 Formularul de inscriere trebuie sa con?ina obligatoriu data transmiterii si semnatura participantului.
Art.18 Calendarul concursului:
a)
Formularele de inscriere se vor depune, pentru fiecare etapa, dupa cum urmeaza:
Pentru prima etapa inscrierea se va face in perioada 01 ianuarie - 28 februarie;
Pentru a doua etapa inscrierea se va face cu 15 zile calendaristice inainte de Sarbatorile Pascale;
b)
Perioada de jurizare se va desfasura in doua etape dupa cum urmeaza:
Pentru prima etapa a Concursului jurizarea se va face in urmatoarele 5 zile lucratoare dupa Sarbatorile Pascale;
Pentru a doua etapa a Concursului jurizarea se va face in urmatoarele 5 zile lucratoare dupa data de 31 octombrie;
c)
Anun?area castigatorului: in termen de maxim 15 zile de la terminarea fiecarei etape de desfasurare a concursului.
Art.19 Vor fi validati, in vederea jurizarii spa?iilor amenajate pe care le-au inscris in concurs, doar Participan?ii care au
respectat cerintele prevazute la art. 13 si art. 16 din prezentul Regulament. In cest sens se vor juriza Participan?ii care vor
depune 5 fotografii color, format A4, cu rezolu?ie 2K si format jpg, png, tiff sau gif, la o rezolu?ie minima de 300 dpi, care sa
ilustreaze stari intermediare ale spa?iilor verzi, in fiecare luna pana la momentul jurizarii. Fotografiile vor fi obligatoriu datate.
Art.20 Concursul se va desfasura pe 6 zone din Municipiul Focsani. Cele 6 zone sunt urmatoarele : zona 1 - centru, zona 2 obor, zona 3 - est, zona 4 - vest, zona 5 - sud, zona 6 - Mindresti, conform anexei nr. 2 la Regulament.
Art.21 Juriul va analiza si va puncta dupa urmatoarele criterii:
a)
Armonizarea cu zona din care face parte spa?iul;
b)
Impact vizual/Design atractiv al propor?iilor;
c)
Originalitate;
d)
Men?inerea starii de vegeta?ie buna.
Art.22 Cele 4 criterii vor avea o pondere egala in evaluarea fiecarei lucrari de catre Juriu, fiecare dintre criterii putand fi notate
cu 0-25 puncte. Castigatorul va fi ales in propor?ie de 75% de catre Juriul desemnat si 25% prin votul publicului.
Art.23 Pentru a oferi publicului posibilitatea de a-si exprima op?iunea si a vota dupa validarea inscrierilor, lucrarile vor fi postate
atat pe pagina de internet proprie www.focsani.info cat si pe pagina de Facebook a Primariei Municipiului Focsani, intr-un
format unitar. Votul publicului se va desfasura in perioda de jurizare si va putea fi exercitat printr-un sistem de vot ce va fi pus la

dispozi?ia ceta?enilor pe pagina oficiala de Facebook a Primariei Municipiului Focsani. La sfarsitul perioadei de jurizare votul
publicului va fi calculat ca procent din total voturi exprimate online pentru fiecare lucrare in parte, procentul ob?inut
reprezentand numarul de puncte pentru votul publicului. (ex. 34% voturi pt lucrarea x reprezinta 34 puncte pentru lucrarea x).
Art.24 Punctajul obtinut de fiecare lucrare va reprezenta, ?n proportie de 75%, media aritmetica a punctajelor acordate de toti
membrii Juriului si 25% votul publicului. Membrii Juriului vor acorda punctaj de la 0 la 100 de puncte conform art. 21 si 22 din
prezentul Regulament.
De ex., daca punctajele celor 5 membri ai juriului sunt P1, P2, ..., P5 iar cel al publicului este Pp, atunci punctajul final este:
P = [0,75 x (P1+P2+...+P5) / 5]+( 0,25 x Pp)
Art.25 Organizatorul va acorda in cadrul concursului cate un premiu, primilor 3 clasa?i pe fiecare din cele 6 zone, pentru fiecare
etapa a Concursului, denumit in continuare "Premiul".
Art.26 Premiile acordate castigatorilor concursului constau in acordarea unor sume de bani, de catre Direc?ia de Dezvoltare
Servicii Publice, dupa cum urmeaza:
Etapa I - 01 martie - Sarbatorile Pascale
locul I - 300 lei,
locul II - 200 lei,
locul III - 100 lei.
Etapa II - Sarbatorile Pascale - 01 noiembrie
locul I - 1000 lei,
locul II - 600 lei,
locul III - 300 lei.
Art.27 Castigatorii concursului, denumi?i in continuare "Castigatori", vor fi Participan?ii clasa?i pe primele 3 locuri, care au
obtinut cele mai mari punctaje finale in cadrul Concursului. Ei vor trebui sa fie valida?i, prin vot, cu majoritate simpla, de catre
membrii Juriului.
Art.28 Castigatorii vor fi anunta?i printr-un anunt public postat pe pagina de internet www.focsani.info rubrica special destinata,
pe pagina de Facebook a Primariei Municipiului Focsani dar si prin posta electronica, la adresa de e-mail de pe care s-a
inregistrat in concurs.
Art.29 Pentru anuntarea castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a folosi orice forma de comunicare, fara a exclude formele
de comunicare prevazute la art. 46.
Art.30 Castigatorii au obligatia sa respecte intocmai prezentul Regulament, cat si procedura stabilita de Organizator pentru
acordarea si inmanarea Premiului si sa se prezinte in vederea acordarii si inmanarii acestuia, in termenul si la adresa indicata
de catre Organizator.
Art.31
(1) Premiul va fi acordat direct Castigatorului in baza unui act de identificare valabil, prezentat de participantul
castigator, numai dupa ce acesta a semnat toate documentele aferente acordarii si inmanarii Premiului.
(2) In cazul in care Castigatorul refuza sa semneze toate documentele aferente acordarii si inmanarii Premiului, Organizatorul
are dreptul sa nu mai acorde premiul participantului castigator care nu respecta aceasta obliga?ie.
(3) In conditiile prevazute la alin (2), Organizatorul este exonerat de orice raspundere privind acordarea premiului.
CAPITOLUL III. DISPOZITII FINALE
Art.32 Fiecare Participant este de acord in mod expres, neechivoc si neconditionat ca, prin inscrierea la Concurs, datele sale
cu caracter personal precum si orice alte date, puse la dispozitia/transmise Organizatorului, care are direct legatura cu
Concursul si/sau cu Premiul, sa fie incluse in baza de date a Organizatorului si utilizate in conformitate cu Regulamentul
concursului, in vederea realizarii scopului pentru care s-a organizat concursul.
Art.33 Organizatorul se obliga sa respecte participan?ilor la acest concurs toate drepturile prevazute de lege.
Art.34 Pentru orice demers care are legatura directa cu Concursul, Participan?ii se vor adresa Organizatorului printr-o cerere
scrisa, care va contine datele de identificare, datata si semnata, pe care o vor depune la Registratura Primariei Municipiului
Focsani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Focsani sau pe adresa de mail a Primariei Municipiului Focsani
primarie@focsani.info, cu exceptia cazului in care legea si prezentul regulament prevad in mod expres o alta procedura.
Art.35 Numele/denumirile Castigatorilor vor fi facute publice.
Art.36 Participan?ii sunt obliga?i sa furnizeze Organizatorului toate datele solicitate in legatura cu Concursul, in caz contrar, nu
poate participa la Concurs si/sau Premiul nu va putea fi acordat de catre Organizator in cazul in care acesta va fi declarat
castigator, dupa caz.
Art.37 Organizatorul sau persoana imputernicita pentru acordarea Premiului va calcula, retine si vira la bugetul de stat impozitul
aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare la data respectiva.
Art.38 Prevederile prezentului Regulament se coroboreaza cu Regulamentul privind dezvoltarea, intre?inerea si
infrumuse?area spa?iilor verzi din municipiul Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr.
_____/______________
Art.39 Orice informatii in legatura cu Concursul pot fi solicitate printr-o cerere scrisa, formulata in conditiile legii, care va fi
depusa la Registratura Primariei Municipiului Focsani.

