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De ce o publicaţie a Primăriei?

Se impunea ca unitatea administrativ - teritorială locală să iniţieze apariţia
periodică a unei publicaţii proprii având în vedere obligativitatea legală privind accesul
tuturor cetăţenilor la informaţiile de interes public în mod direct, transparent, precis şi
fără conotaţii interpretative.
În acest buletin informativ vor  publicate lunar hotărâri ale Consiliului Local
Municipal Bârlad, dispoziţii cu caracter normativ ale Primarului municipiului Bârlad,
bugetul şi proiectele locale de investiţii, informaţii utile din toate domeniile
administraţiei publice locale, răspunsuri de interes general la solicitările cetăţenilor,
evenimente culturale, ştiinţice sau sociale locale.
Prin Actualitatea Bârlădeană se mai doreşte o participare cât mai activă a
cetatenilor oraşului nostru la procesul de luare a deciziilor administrative ce au ca
principal scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai, modernizarea oraşului, oferirea unor
servicii publice de interes general cât mai bune.
O publicaţie proprie este necesară şi pentru a aduce la cunoştinţa cetăţenilor
implicarea şi activitatea de zi cu zi a celor ce lucrează în domeniul administraţiei locale.
Orice sugestie din partea bârlădenilor, corectă şi pertinentă, de îmbunătăţire a
conţinutului este aşteptată şi va  luată în considerare.
Primar
Constantin CONSTANTINESCU

octogenar

Palatul Comunal - Primaria Bârlad

În evoluţia urbanistică a municipiului
Bârlad, data de 21 octombrie 1934 are o
semniﬁcaţie cu totul aparte. În această zi, întrun cadru festiv, s-a pus piatra de temelie la
clădirea în care funcţionează de aproape 80 de
ani administraţia bârlădeană. Planul
arhitectural a fost întocmit de arhitectul
diplomat, desemnat de Guvernul francez, C.C.
Moşinschi. Constuirea acestei clădiri a
însemnat, în esenţă, „ începutul refacerii
gospodăriei oraşului, din care o parte
însemnată a fost distrusă la marile inundaţii din
anii 1931-1934”.
(continuare pe pag. 2)
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Palatul Comunal - Primaria Bârlad
80 de ani de ani de la prima piatră de temelie
suma de 4.200.000 lei cu termen de execuție și de predare 1
...............
noiembrie 1935. Nu s-a putut respecta nici acest termen din lipsa
În 1933, când oraşul era condus de o comisie provizorie,
ﬁnanțării.
Primăria a fost nevoită să contracteze un nou
primarul de la acea vreme, Emil Grigoraş a pus problema
împrumut. Investiția totală s-a ridicat la 9.000.000 de lei.
necesităţii construirii cu prioritate a unui nou sediu pentru
Dintr-un proces verbal, datat 8 ianuarie 1937, aﬂăm că recepția
Primărie. Astfel, în şedinţa Consiliului comunal, din 14 august
provizorie a clădirii Palatului Comunal a avut loc pe 1 mai 1936,
1933, s-a elaborat un plan cu lucrările majore ce trebuiau executate
iar recepția deﬁnitivă a fost prevăzută pentru data de 1 mai 1937,
în următorii cinci ani. Prin adresa nr. 17748, autorităţile locale au
cu mențiunea că până la această data să ﬁe remediate toate lipsurile
solicitat iniţial drept subvenţie de la Ministerul de Interne
ce s-au constatat precum: înlocuirea ușilor cu altele cu placaj
–Direcţia Contabilităţii suma de 5.000.000 lei, valoare estimată
permanent pe o parte; revizuirea, ajustarea și revopsirea tâmplăriei
pentru „ construirea unei clădiri proprii pentru Primărie, inclusiv
acolo unde a căzut; reparații la tencuieli în jurul ușilor; revizuirea
cumpărarea terenului”. Cum răspunsul nu a fost favorabil din
și punerea la punct a mecanismelor de închidere a ferestrelor.
partea Ministerului de Interne demersului făcut, autorităţile locale
Recepția deﬁnitivă a lucrărilor a avut loc în 27 mai 1937, iar
au decis să împrumute suma stabilită de la Casa de Asigurări
executantul, Societatea ”Edilitatea”, cu foarte mari diﬁcultăți a
contra incendiului pentru imobilele comunelor şi judeţelor din
reușit să-și recupereze banii. Datoria a fost lichitată abia spre
Ministerul de Interne în scopul reparării „actualelor imobile ale
sfârșitul anului 1939, odată cu închiderea anului ﬁnanciar.
comunei şi şcolile din oraş care de pe urma inundaţiilor au suferit
mari degradări –aşa că sunt improprii scopului pentru care au fost
destinate. Acest împrumut se acordă fără dobândă şi pe termen de
Rezistent la cutremurul din 1940
20 de ani, ceea ce înseamnă condiţii foarte avantajoase”, se
Imobilul a rezistat bine cutremurului din 1940, fără să ﬁe necesare
menţionează în decizia Consiliului comunal.
lucrări importante de reconsolidare. După seismul din martie
Spre sfârşitul anului 1933 au survenit schimbări în
1977, primarul Vicol Panainte, a fost nevoit să dispună în regim
structura de conducere interimară a localităţii. În fruntea
de urgență lucrări de reconsolidare.
Bârladului a fost desemnat primar
Theodor Buzescu. Noul edil nu a stat
Destinația imobilului în timp
pe gânduri, astfel că la începutul anului
În vremea regimului comunist, Palatul
1934 a comandat proiectul arhitectural
Comunal a avut drept destinație sediul
al Palatului Comunal. La data de 10
Partidului Comunist și al administrației
martie 1934, C.C. Moşinschi ﬁnalizase
locale. De asemenea pentru o perioadă
proiectul solicitat la scara de 0,003 = 1
îndelungată, în incinta acestei clădiri, a
m pentru care a pretins plata a 40.000 de
funcționat și Administrația Finanțelor
lei.
Publice - Trezoreria. Din iulie 2002
Pentru desemnarea executantului
spațiul este destinat doar serviciilor
lucrărilor s-au organizat două licitații.
subordonate administrației locale.
Prin cererea nr. 8655, din 9
august, Societatea „Edilitatea” cere „să
Reabilitare după 25 de ani
se încuviinţeze contractarea lucrărilor
În 2006, datorită stadiului avansat de
pe numele ambelor ﬁrme ofertante
degradare în care se aﬂa clădirea,
„Edilitatea” şi Întreprinderea inginer
primarul
Gh. Ignat, asociate în acest scop. În
Constantin Constantinescu și-a
cinci zile de la semnarea contractului,
anunțat intenția de a schimba complet
Primăria se angajează să predea
aspectul instituției.
Antreprizei amplasamentul lucrărilor
Pe data de 30 mai 2007, în şedinţa
precum şi planurile de execuţie,
Consiliului Local s-a aprobat proiectul
executantul obligându-se să demareze
tehnic de modernizare a sediului
lucrările. Ca termen de ﬁnalizare a
administrativ al Primăriei. S-a avut în
investiţiei a fost prevăzută data de 30
vedere faptul că de peste 25 de ani nu s-a
decembrie 1934, adică în 140 de zile de
mai intervenit cu vreo reparaţie la
lucru. Contractul de execuţie a fost
tâmplăria exterioară şi la cea interioară,
încheiat la Bârlad pe 20 august şi
Foto 1933 - Bârlad - Centru
aspectul general ﬁind unul de avansată
autentiﬁcat pe 29 august la Tribunalul
degradare. Fondurile necesare realizării investiţiei, în valoare de
Tutova.
1.600.000 lei, s-au obţinut prin contractarea unui credit bancar, cu
Termenele din contract nu au fost respectate, astfel că la Palatul
termen de rambursare de 10 ani şi o perioadă de graţie de un an de
Comunal, piatra de temelie a fost pusă pe 21 octombrie deoarece
la data aprobării. Lucrările au fost executate de ﬁrma URBAN
în timpul săpăturilor la fundaţie s-au găsit ziduri vechi provenite
PROIECT SRL din municipiul Bârlad. Conform procesului
de la fostele prăvălii ale negustorilor. În plus, datorită vremii
verbal de recepţie, încheiat pe 23 iunie 2008, lucrarea executată a
nefavorabile, spre sfârşitul lunii noiembrie, constructorul a fost
corespuns calitativ şi cantitativ cu proiectul, iar valoarea totală a
nevoit să întrerupă lucrările pe şantier datorită îngheţului.
investiţiei a fost de 2.101.004 lei.
Diﬁcultăţi şi întârzieri în executarea lucrărilor au existat
Aspectul interior şi exterior al imobilului a fost complet schimbat.
și datorită lipsei fondurilor, dovadă sunt memoriile adresate primGeta MODIGA
ministrului/ ministrului de ﬁnanţe din 1935 în care se speciﬁcă
( Documentare la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vaslui)
pagubele provocate de inundaţii şi nevoia stringentă de realizare a
investiţiei la consturi mai mari decât s-a prevăzut inițial.
Recepţia lucrărilor la roşu a fost stabilită şi a avut loc pe 20 august
1935.
Pentru ca imobilul să devină funcţionabil s-a impus o a
doua etapă de execuţie a investiţiilor ce au constat în: instalaţii
electrice, telefonie, sonerii, instalaţii de încălzire centrală cu apă
caldă, instalaţii tehnico-sanitare, lucrări de zidărie, tencuieli,
dulgherie, alte lucrări. Conform devizului, aceste lucrări totalizau
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
BÂRLAD 2014
Componenţă, comisii, atribuţii, program de audienţe
1. APOSTU DORIN NECULAI –P.S.D.
2. BĂDĂRĂU RELU VALENTIN–P.S.D.
3. BOROŞ DUMITRU –independent
4. BUNEA MARIN–P.S.D.
5. BUZAMĂT DANIEL-P.M.P.
6. CHIRILĂ IONIŢĂ–P.S.D.
7. CHIŢIGA MARIUS GIANNI–P.S.D.
8. FERARU CIPRIAN COSMIN – P.S.D
9. GÎLEA CONSTANTIN–P.S.D.
10. HUIBAN TEODOR ADRIAN–P.S.D.
11. MOTREA GEORGICĂ–P.S.D.
12. LEONTE MIRCEA-NICOLAIE–P.S.D.
13. PECHEANU MARIA–P.S.D.
14. PETROV MIHAI-P.P.-D.D.
15. PLACINTĂ GABRIELA–P.S.D.
16. PRICOP GHIORGHE–P.S.D.
17. RADUCANU SORINEL VIOREL–P.S.D.
18. ROŞCA VASILE–P.S.D.
19. ROTARU MARIA LĂCRĂMIOARA–P.S.D.
20. TOPORAŞ MAFTEI CEZAR - independent
21. VASILACHE MARCEL-P.P.-D.D.
Comisia Agricultură-Amenajarea teritoriului agricol, Protecţia
mediului şi Turism, Cooperări, Asocieri şi Programe, Pieţe
Agro-alimentare
Răducanu Sorinel Viorel-preşedinte; Roşca Vasile-secretar;
Gîlea Constantin, Leonte Mircea Nicolae, Chirilă Ioniţă, Toporaş
–Maftei Cezar, Vasilache Marcel, Buzamăt Daniel, Huiban
Andrei.
Comisia Amenajarea teritoriului şi Urbanism
Bunea Marin-preşedinte; Apostu Dorin-secretar, Pricop
Gheorghe, Pecheanu Maria, Chiţiga Marius Gianni, Gîlea
Constantin, Feraru Ciprian, Toporaş- Maftei Cezar, Bădărău Relu
Valentin
Comisia Învăţământ, Cultură, Culte, Ştiinţă şi Sănătate,
Tineret şi Sport
Plăcintă Gabriela-preşedinte, Chiţiga Marius Giannisecretar, Pricop Gheorghe, Pecheanu Maria, Rotaru Maria,
Bunea Marin, Feraru Ciprian, Huiban Andrei Teodor, Petrov
Mihai.
Comisia Juridică şi de Disciplină, Muncă, şi Protecţie Socială
Motrea Georgică -preşedinte, Chirilă Ioniţă -secretar,

Răducanu Sorinel Viorel, Boroş Dumitru, Leonte Mircea,
Chiţiga Marius, Feraru Ciprian, Bădărău Relu Valentin, Petrov
Mihai.
Comisia Studii, Prognoze şi Programe,Economie, Finanţe,
Impozite şi Taxe
Rotaru Maria –preşedinte, Gîlea Constantin-secretar, Motrea
Georgică, Apostu Dorin, Roşca Vasile, Plăcintă Gabriela, Boroş
Dumitru, Buzamăt Daniel, Vasilache Marcel.
Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv
viceprimarii, dupa caz; stabileşte, în limitele normelor legale,
numărul de personal din aparatul propriu;
b) aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a
teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism,
inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană,
regională, zonală şi de cooperare transfrontaliera, în condiţiile
legii;
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de crediţe şi
modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a
exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi
taxe speciale, în condiţiile legii;
( În numărul publicaţiei din luna noiembrie vom continua să
prezentă atribuţiile CLM Bârlad)
PROGRAM de AUDIENŢE
Grupul de consilieri locali PSD susţin audienţe în a treia
miercuri din lună, în Sala 18 a Primăriei Bârlad, ora 10.00.
Consilierii locali susţin audienţe în a patra zi de marţi din lună,
Ora 10.00 - la sediul Primăriei Bârlad

Când şi unde votam preşedintele României
Conform calendarului desfăşurării alegerilor prezidenţiale, pe 2 noiembrie 2014 se va desfăşura primul tur de scrutin. În municipiul
Bârlad cetăţenii cu drept de vot vor merge la urne în aceleaşi secţii de votare arondate zonei de domiciliu, în locaţiile cunoscute de la alegerile
europarlamentare.
Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00. Alegătorii care în ziua votării se aﬂă în altă comună, în alt oraş sau municipiu
decât cel de domiciliu votează numai la secţiile de votare speciale constituite, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat
şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Alegătorii care în ziua votării se aﬂă în străinătate votează la secţiile de votare constituite în condiţiile
legislaţiei în vigoare, după ce declară în scris, pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Alegatorul îşi
dexercită dreptul de vot prezentând actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare.
Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oﬁciale
din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile,astfel ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se
deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampila cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot şi timbre autocolante necesare
pentru a se efectua votarea. Au drept de vot inclusiv cetăţenii care în ziua alegerilor împlinesc vârsta de 18 ani.
În municipiul Bârlad, autorităţile locale au luate toate măsurile prezăzute legal pentru o bună desfăşurare a alegerilor prezidenţiale.
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CONDIŢII DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE
(sezonul rece 2014-2015)
Din data de 15 octombrie 2014, Primăria Bârlad, prin Direcţia de
Asistenţă Comunitară, a început acţiunea de primire a solicitărilor
pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.
Categoriile de beneﬁciari pentru care se acordă aceste ajutoare
sunt solicitanţii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie
termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul se acordă numai
pentru un singur sistem de încălzire şi anume cel principal.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza CERERII
şi a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind
componenţa familiei şi veniturile acesteia, însoţită de acte
doveditoare. Declaraţia pe propria răspundere se face sub
dispoziţiile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii, iar
declararea în fals conduce la aplicarea de sancţiuni.
Cererea se completează astfel:
- în nume propriu de persoana care completează cererea şi este
beneﬁciarul îndreptăţit să primească ajutorul pentru încălzire,
respectiv persoana care îndeplineşte condiţiile de acordare a
ajutorului;
- în numele familiei – persoana care completează cererea este
reprezentantul familiei, membru al acesteia cu capacitate deplină de
exerciţiu a drepturilor civile;
- în numele persoanei îndreptăţite – persoana care completează
cererea este persoana mandatată sau reprezentantul legal al
persoanei lipsită de discernământ.
Stabilirea venitului net
Din acest an, veniturile care se iau în calcul la stabilirea venitului
net pe membru de familie sunt date de prevederile art. 8, alin.1 –
3 din Legea nr. 416/2001, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare.
Nu se iau în calcul sumele provenite din:
- alocaţia pentru susţinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
- bursele de studiu şi cele sociale;
- bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie
socială “Bani de liceu”;
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de

zilieri, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Precizări importante
Dacă familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere,
comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul din bunurile
cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării
ajutorului social, aceasta nu beneﬁciază de ajutorul pentru
încălzirea locuinţei. Conform acestei liste, persoanele care dețin
clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu,
autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de
prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3.000 lei sunt
excluse de la acordarea acestui drept. Excepţie fac titularii care
demonstrează că bunurile deţinute sunt date în folosinţă către o
altă persoană şi aduc dovada venitului obţinut, precum şi
certiﬁcatul de atestare ﬁscală de la administraţia ﬁnanţelor
publice.
Actele necesare întocmirii dosarului :
a)Copii xerox ale următoarelor acte privind componenţa
familiei:
- buletin-carte identitate pentru toţi membrii familiei de
peste 14 ani; certiﬁcate naştere pentru copiii sub 14 ani;
hotărârea deﬁnitivă de încredinţare, de încuviinţare a
adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore
sau curator;
hotărâre de divorţ(unde este cazul),
certiﬁcat de deces (unde este cazul).
b)Copii xerox ale următoarelor acte privind locuinţa:factură
E-ON-Gaz sau electrică(după caz), contract de închiriere;
(unde este cazul), contract de comodat; (unde este cazul),
contract de concesiune ; (unde este cazul), act de donaţie;
(unde este cazul), certiﬁcate de moştenitor (Anexa 24 –
CAM 32 – Primărie).
c)Acte privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii
cererii: adeverinţă salar, cupon pensie,cupon
indemnizaţie handicap,cupon şomaj,cupon alocaţii de
stat(extras bancar),
adeverinţă de la administraţia ﬁnanţelor publice pentru
persoanele care realizează venituri din activităţi
independente,decizia privind indemnizaţia de creştere a
copilului.

NIVELE DE VENITURI ŞI CUANTUMURILE AJUTOARELOR
Limite venituri Compensare lunar ă Gaze naturale Energie electrică
energie termică
lei
familii
Personae
lei
lei
singure
Până la 155
90%
100%
262
240
155,1-210
80%
90%
190
216
210,1 – 260
70%
80%
150
192
120
60%
168
70%
260,1 – 310
310,1 – 355
50%
60%
90
144
355,1 – 425
40%
50%
70
120
425,1 – 480
30%
40%
45
96
480,1 – 540
20%
30%
35
72
20
540,1 – 615
10%
20%
48
615,1 – 786
5%
15%
786,1-1082
10%

lemne
lei
54
48
44
39
34
30
26
20
16

Termenul limită de depunere a dosarelor este 20 noiembrie
2014 ca solicitanţii să beneﬁcieze de ajutoarele de încălzire
pentru întreaga perioadă a sezonului rece de 5 luni.
Dosarele depuse după această data până la data de 20 a lunii
următoare au drept consecinţă pierderea dreptului de
subvenţie pentru luna anterioară.
Programul de depunere a dosarelor la Direcţia de Asistenţă
Comunitară din cadrul Primăriei Bârlad, camerele 12-13, este :
Luni –Vineri 8-12.30 pentru agent termic pe bază de gaz metan.
Dosarele de solicitare a ajutoarelor de încălzire pe bază de
lemne se depun la Cantina Constructorul de Luni – Vineri orele
8-12.30 .
(Material realizat în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Comunitară Bârlad)

Centru socio-cultural pentru persoane vârstnice
În imobilul de pe strada Nicolae
Tonitza nr.9, în care a funcţionat P.T
Cetinei, autorităţile bârlădene au decis
înﬁinţarea Centrului socio- cultural
pentru persoane vârstnice, imobilul ﬁind
trecut în administrarea Direcţiei de
Asistenţă Comunitară. Scopul înﬁinţării
unui astfel de centru este să prevină
marginalizarea socială a bătrânilor şi
sprijinirea pentru integrarea socială,
precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
prin petrecerea într-un mod cât mai activ
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şi plăcut a timpului liber. Centrul socio
–cultural îşi propune să ofere persoanelor
vârstnice servicii sociale precum:
consiliere psihologică, socială, juridică;
suport moral şi emoţional; activităţi de
socializare şi petrecere a timpului liber;
asigurarea de asistenţă socio-medicală
individuală şi de grup.

Investiţii în beneﬁciul comunităţii
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Cinematograful VICTORIA
Centru multimedia şi spaţiu expoziţional
Cinematograful Victoria a fost construit în anul 1965, iar singurele intervenţii
la clădire au fost reparaţiile curente. Astfel, starea înaintată de degradare în care
a ajuns clădirea, nefuncţionabilă destinaţiei în ultimii 15 ani, a impus necesitatea
demarării procesului de reabilitare a imobilului şi crearea de spaţii pentru
servicii cum ar ﬁ: sală mare de cinema cu proiecţii 2D, sală mica de cinema cu
proiecţii 3D, spaţiu expoziţional şi alte funcţiuni conexe destinaţiei de
cinematograf modern.
Lucrările executate la Cinematograful Victoria au constat în: reabilitarea ,
refuncţionalizarea şi modernizarea unei suprafeţe construite de 696,80 mp, dotarea
cu echipamente speciﬁce cu respectarea celor mai noi standarde tehnice în vigoare,
precum şi dezvoltarea de noi servicii şi creşterea calităţii serviciilor oferite. Au fost
efectuate reparaţii la tencuielile şi zugrăveli exterioare şi interioare, schimbarea
pardoselilor, placarea pereţilor cu faianţă, realizarea de noi compartimentări în
funcţie de cerinţele actuale, schimbarea instalaţiei termice, a instalaţiei de
canalizare, a instalaţiei de apă caldă şi de apă rece, înlocuirea instalaţiei de iluminat.
În ceea ce priveşte dotarea, a fost achiziţionat echipamentul de specialitate şi mobilierul adecvat cerinţelor impuse. Lucrările de reabilitare au
durat 24 luni şi s-au ridicat la valoarea de 3.753.182,69 lei.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii a fost de 4.633.441,22 lei, iar ﬁnanţarea a fost asigurată prin contractarea unui credit de către
Direcţia pentru Administrarea Pieţelor, Parcărilor şi Cimitirelor Bârlad şi garantat de către Consiliul Local Municipal Bârlad.

BAIA PUBLICĂ
Centru de revitalizare corporală și loisir

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea şi modernizarea fostei
băi comunale din Bârlad şi transformarea acesteia într-un Centru de revitalizare şi
loisir modern care să respecte normele de rezistenţă, siguranţă şi igienico-sanitare
existente în vigoare. Acest centru va oferi servicii speciﬁce precum: masaj, sauna,
baie turcească, sală de ﬁtness, sală aerobic, sală recuperare, bazine de apă.
Baia comunală din Bârlad a fost construită după 1940. Din lipsa fondurilor s-au
efectuat doar reparaţii curente. La momentul demarării lucrărilor de consolidare şi
modernizare, clădirea se aﬂa într-o stare avansată de degradare, iar dotările erau
inexistente, fapt care îi făceau imposibilă activitatea.
Au fost efectuate lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă a clădirii, reparaţii
la tencuielile exterioare şi interioare precum şi zugrăveli, schimbarea pardoselilor,
placarea pereţilor cu faianţă, reabilitarea termică a clădirii, realizarea de noi
compartimentări funcţie de cerinţele actuale, schimbarea instalaţiei termice, a
instalaţiei de canalizare, a instalaţiei de apă caldă şi rece, înlocuirea instalaţiei de
iluminat. A fost extinsă suprafaţa construită de la 313 mp la 445,70 mp, iar suprafaţa
desfăşurată de la 726,42 mp la 1200,12 mp. În acelaşi timp, avănd în vedere cerinţele actuale, a fost mărită suprafaţa destinată parcării de
la 55 mp la 157 mp.
Lucrările de reabilitare au durat 24 luni şi s-au ridicat la valoarea de 3.771.500,70 lei.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii a fost de 4.056.269.70 lei, iar ﬁnanţarea a fost asigurată prin contractarea unui credit de către
Direcţia pentru Administrarea Pieţelor, Parcărilor şi Cimitirelor Bârlad şi garantat de către Consiliul Local Municipal Bârlad.

Proiecte europene în derulare

Străzi în : Deal II, Ţuguiata II,
Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana
După ani de aşteptării, locatarii
din: Deal I I, Ţuguiata I I,
Bariera Puieşti, Complex
Şcolar, Trestiana, Cartier
Complex Şcolar (extindere) vor
dispune de o infrastructură
stradală la standarde
corespunzătoare. Conform
proiectului ﬁnanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, obiectivul principal îl
reprezintă modernizarea/reabilitarea străzilor din cartierele
menţionate, urmând să ajungă la parametri tehnici corespunzători
desfăşurării traﬁcului auto şi pietonal. Realizarea investiţiei va
determina: sporirea capacităţii de circulaţie, reducerea numărului de
accidente; sporirea confortului şi siguranţei în circulaţie, reducerea
poluării mediului prin reducerea noxelor şi a zgomotului;
îmbunătăţirea vitezei de parcurs şi implicit reducerea timpului afectat
transportului. Valorea totală a proiectului este de 70.635.338,84 Lei,
iar contribuţia municipiului Bârlad este de 7.056.164,08 lei. Proiectul
are o durată de execuţie de 48 de luni. Vor ﬁ modernizaţi/reabilitați
266457 mp dintre care carosabil 157684 mp; trotuare / 51220 mp,
zone verzi 52.370 mp; piste bicicliști 5.183 mp.

Împădurire de 110,73 ha
Terenurile agricole degradate,
în suprafață de 110,73 ha,
aﬂate în perimetrul de
ameliorare Coasta Barajul
Râpa Albastră, vor ﬁ introduse
în fondul forestier național după
ﬁnalizarea lucrărilor de
împădurire. Valorea totală a
investiției este de 3.180.367 lei, ﬁnanțarea ﬁind asigurată din
Fonduri nerambursabile, din Fondul de Mediu - 2.544.293 lei,
ceea ce înseamnă 80%, iar diferența de 636.073 lei este
asigurată de la bugetul local. Scopul realizării proiectului este
de a îmbunătăți calitatea mediului prin: reducerea poluării;
refacerea și îmbunătățirea calității solului; refacerea
echilibrului hidrologic; asigurarea permanenței și stabilității
biodiversității; combaterea schimbărilor climatice prin
diminuarea efectelor secetei și limitarea deșertiﬁcărilor;
protecția solului; asigurarea standardelor de sănătate a
populației; îmbunătățirea aspectului peisagistic a municipiului
Bârlad.
(Pagină realizată în colaborare cu Biroul Programe Comunitare, Management, Proiecte)
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Burse şcolare 2014-2015
În şedinţa Consiliului Local
din 10 octombrie s-a decis
valoarea lunară pentru ﬁecare
categorie de burse precum şi
numărul acestora repartizat pentru
ﬁecare instituţie de învăţământ
din municipiul Bârlad ce vor ﬁ
acordate în anul şcolar 20142015. Conform proiectului de
hotărâre se vor acorda:
- 33 de burse de performanţă, în cuantum de 60 de lei /beneﬁciar;
- 104 burse de merit, în coantum de 50 de lei/ beneﬁciar;
- 41 de burse de studiu în cuantum de 40 de lei/beneﬁciar; şi
- 112 burse de ajutor social în cuantum de 40 de lei/beneﬁciar.
Desemnarea elevilor ce vor primi acest sprijin ﬁnanciar s-a făcut în
baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu”
în lucrări de consolidare
În anul şcolar 20142015, elevii Şcolii
Gimnaziale „Iorgu Radu”
din clasele I-VIII vor
merge la cursuri în localul
Şcolii Gimnaziale „Tudor
Pamﬁle”. Elevii din
clasele pregătitoare a
acestei instituţii de
învăţământ vor frecventa
cursurile în localul Şcolii
Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”. Această măsură s-a
impus cu avizul Primăriei şi a Consiliului Local întrucât imobilul
în care funcţionează Şcoala “Iorgu Radu”, vechi de aproape 90 de
ani, grav afectat de seisme, se aﬂă în ample lucrări de consolidare,
reparaţii şi modernizare.

Săli de sport de închiriat cu ora
Ocazional, fără
să ﬁe afectată activitatea
educativ –şcolară pentru
care sunt destinate, sălile
de sport aﬂate în
administrarea Colegiului
Tehnic „ Al. Ioan Cuza”,
Liceul Pedagogic „Ioan
Popescu” şi a Şcolii
Gimnaziale George
Tutoveanu pot ﬁ
închiriate cu ora. Pentru
toate sălile de sport
tarifele sunt următoarele: 30 de lei ora pentru tenis de câmp şi 50 de
lei ora pentru: volei, baschet, tenis de picior, arte marţiale precum şi
alte sporturi de echipă, cu excepţia fotbalului în sală. Cheltuielile cu
utilităţile( energie electrică, apă, canalizare, salubritate) sunt
incluse în preţul de închiriere. Prin stabilirea acestor tarife,
consilierii locali au dat curs solicitărilor din partea directorilor
instituţiilor şcolare ce au în administrare sălile de sport.

Pregătiţi pentru sezonul rece
2014-2015
Autorităţile locale dau
asigurări că în sezonul rece
2014-2015 unităţile şcolare
din Bârlad vor dispune de
agent termic în mod
corespunzător. În acest sens
pregătirile au fost făcute din
timp pentru a nu exista
probleme. Furnizarea căldurii se va face respectându-se
prevederile legale privind minimul termic şi la solicitarea
responsabililor de instituţii.

Centru social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost
În sezonul rece 2014-2015, potrivit deciziei Consiliului Local, pe str. 1
Decembrie nr.55, va funcţiona Centrul social de urgenţă pentru adăpostirea
persoanelor fără adăpost. Potrivit regulamentului de ordine interioară, Centrul
funcţionează în condiţii de temperatură scăzută -10 Grade C. Programul de
funcţionare va ﬁ între orele 18.00-8.00. Adăpostul are o capacitate medie de 20 de
persoane. Acesta va ﬁ compartimentat astfel încât spaţiul destinat mamelor cu copii
să ﬁe separat de spaţiul destinat adulţilor.
Beneﬁciarii sunt persoanele sărace, fără adăpost, aparţinând municipiului Bârlad.
Dovada identităţii se va face pe baza documentelor de identitate valabile. În lipsa
acestor acte, persoanele în cauză vor ﬁ îndrumate către Serviciul public comunitar
local de evidenţă a persoanelor pentru întocmirea documentelor necesare.
Persoanele aﬂate în tranzit prin municipiu vor ﬁ cazate doar pentru o noapte, a
doua zi ﬁind îndrumate către localitatea de domiciliu de către agenţii Poliţiei
Locale. Ordinea şi liniştea persoanelor cazate în centru va ﬁ asigurată de Poliţia Locală. Beneﬁciarii trebuie să păstreze curăţenia şi
integritatea bunurilor din imobil. Fumatul, consumul de alcool, droguri şi alte substanţe psihotrope este interzis. Cei ce nu vor respecta
regulamentul, nu vor mai putea beneﬁcia de acest serviciu. Persoanele găsite pe stradă vor ﬁ prezentate Serviciului de primire urgenţe a
Spitalului Municipal „Elena Beldiman” pentru evaluarea stării de sănătate cu conﬁrmarea că pot locui în colectivitate
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favorabile în instanţă în cazul unui litigiu.

Important de ştiut

Recomandări de la
Serviciul impozite şi taxe persoane fizice
Cetăţenilor municipiului Bârlad li se aduce la cunoştinţă
următoarele:
Termenele de plată privind achitarea impozitelor şi taxelor
locale sunt: 31 martie şi 30 septembrie. Sumele sub 50 de lei se
platesc până la data de 31 martie a ﬁecarui an.
Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul
obligaţiilor ﬁscale principale neachitate în termen, calculat pentru
ﬁecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
- Boniﬁcaţia de până la 10% se acordă pentru plata integrală a
impozitului pe întregul an. Termenul de plată în aceste condiţii este
de 31 martie.

În caz de contravenţii
În privinţa proceselor-verbale de contravenţie, contravenientul
poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii prevăzute în procesul-verbal de
contravenţie. Termenele stabilite pe ore încep să curgă de la miezul
nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi
până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. Excepţie fac
amenzile care au fost aplicate pentru încalcarea normelor privind
circulaţia pe drumurile publice, care au ca termen 2 zile lucrătoare.
Termenul de 48 ore se calculează numai de la data comunicării
procesului verbal de contravenţie şi nu de la data soluţionării

În termen de 30 de zile este obligatorie declararea
următoarelor situaţii :
Orice modiﬁcare a caracteristicilor aduse unui bun mobil sau
imobil. De asemenea, trebuie declarată orice modiﬁcare privind
actele de stare civila.
Orice act prin care se dovedeşte transmiterea proprietăţii
(contract de vânzare –cumpărare, certiﬁcat de moştenitor , contract
de schimb ,partaj imobiliar etc.)
Orice facilitate ﬁscală privind impozitele şi taxele locale se
aplică cu data de 1 ale lunii imediat următoare celei în care au fost
aduse documentele doveditoare.Chiar dacă se beneﬁciază de
facilitate ﬁscal, este obligatorie declararea în maxim 30 de zile .
Cei care prin lege au dreptul de facilitate ﬁscală beneﬁciază doar la
locuinţa de domiciliu.
În cazul proprietăţilor multiple,cuantumul impozitului se
majorează cu 65% la a doua proprietate, 150% la a treia proprietate,
300%la a patra proprietate şi următoarele.
Beneﬁciază de scutire la plata impozitului auto doar proprietarii
posesori de cetiﬁcat de handicap locomotor şi care au autovehiculul
adaptat handicapului certiﬁcat de Registrul Auto Roman.
Certiﬁcatul ﬁscal este valabil doar în luna calendaristică în care a
fost eliberat.
La înstrăinarea unui bun mobil sau imobil , toate creanţele
privind impozitele şi taxele locale inclusiv amenzi , trebuie
achitate.
În cazul uzufructului viager , impozitul trebuie achitat de
dobânditor (cumparator) şi nu de cel care înstrăinează şi are dreptul
numai de folosinţă.
(Material realizat în colaborare cu
Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice)

Termen limită de înregistrare în RECS a câinilor
Data de 31 decembrie 2014 este termenul limită pe care deţinătorii de câini trebuie să-l respecte privind înregistrarea patrupedelor în
Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân (RECS). Conform legislaţiei în
vigoare se impune identiﬁcarea şi
înregistrarea atât a câinilor adulţi cât şi a celor
cu vârstă de trei luni de la fătare.
Înregistrarea în RECS se face înainte de
vânzarea, donarea cu titlu gratuit,
vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în
spaţii publice a acestora.
În vederea înregistrării
câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita
identiﬁcatorului şi operatorului
RECS identiﬁcarea electronică cu microcip
aprobat conform prezentelor
norme, efectuarea acţiunilor sanitarveterinare obligatorii conform
prevederilor legale, înregistrarea în RECS,
eliberarea carnetului de sănătate şi
a paşaportului, după caz.
În cazul deplasării câinilor în
spaţiile publice pe teritoriul României,
proprietarii acestora au obligaţia de
a deţine asupra lor carnetul de sănătate al
animalelor, care atestă efectuarea
acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi
identiﬁcarea şi înregistrarea în
RECS.
Proprietarii de câini au
obligaţia de a notiﬁca medicului veterinar de
liberă practică utilizator al RECS,
în termen de 7 zile, evenimentele referitoare
la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea;
În cazul morţii animalului, proprietarii au obligaţia de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi,
utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate.
În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au obligaţia să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze
în acest registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.
Proprietarii câinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identiﬁcarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor
prestate de către unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.
SANCŢIUNI
Este important de ştiut că de la data de 1 ianuarie 2015 toţi câinii neidentiﬁcaţi şi neînregistraţi a căror prezenţă va ﬁ semnalată în
zona oricărei persoane de competenţă vor ﬁ consideraţi câini fără stăpân. Aceste animale vor intra sub incidenţa prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă nr. 155/ 2001 privind abaterea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, program de a cărui implementare vor ﬁ
răspunzători deținătorii animalelor.
Deținerea sau transportul de către persoanele ﬁzice a animalelor neidentiﬁcate şi neînregistrate, fără documente sanitare veterinare,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 720 şi 1500 lei.
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DIN PROGRAMUL

Sãrbãtoarea Palatului Comunal
17.10.2014 - ora 16:30 – Lansarea albumului „Salutări din Ţara Moldovei de Jos”
24.10.2014 - ora 10:00 – Vernisajul Expoziției „Bârladul Odinioară”, expune col. Gheorghe VASILIU
- Lansarea publicaţiei „Actualitatea Bârlădeană”
- Lansarea site-ului Primăriei Bârlad www.primariabarlad.ro
- Ziua Porţilor Deschise. Acces liber la: Primaria Bârlad, Baia Publică,
Cinematograful „Victoria“, Grădina Zoo, alte obiective de interes local.
26.10.2014 - ora 11:00 – Muzeul Vasile Pârvan
Vernisaj: Expoziţia de Pictură a maestrului Corneliu VASILESCU

Viceprimar Marin BUNEA
În a treia zi de marţi din lună, ora 10.00, la sediul Primăriei.

PROGRAM DE AUDIENŢE
Primar Constantin CONSTANTINESCU
Înscrierile se fac în prima săptămână din lună.
În a doua zi de marţi din lună, ora 10.00, la sediul Primăriei.
Redacția
Geta Modiga – Redactor
Foto: Gina Gheorghiu
Date de contact:
actualitateabarladeana@yahoo.com
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Prefect Andrei PUICĂ
În prima zi de miercuri din lună, orele 10.00,
la sediul Primăriei.
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