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Cuvânt Înainte 

 

 

Ales pentru a conduce administraţia publică locală, pe baza unui proiect  

propus cetățenilor Orașului Odobești, primarul răspunde de buna organizare şi 

funcţionare a administrației prin compartimentele aparatului de specialitate şi    

serviciile aflate în subordine, având ca scop bunăstarea comunității locale.  

Împreună cu aparatul de specialitate, Unitatea Administrativ Teritorială 

Odobești se organizează şi își desfășoară activitatea ca o structură funcţională cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi 

dispoziţiile Primarului, hotărârile Consiliului Judeţean şi legislaţia în vigoare, 

soluţionând problemele curente ale comunității locale. 

Raportul Primarului este un document care oferă o imagine generală a 

activității Primăriei Orașului Odobești, în anul 2018, este o privire de ansamblu 

asupra modului în care au fost rezolvate problemele cu care s-a confruntat orașul și 

cetățenii, asupra eficienței administrației publice și asupra felului în care s-a 

gestionat bugetul local. Prezentul raport a fost elaborat pe baza datelor puse la 

dispoziţie de către serviciile, birourile, compartimentele aparatului propriu şi a 

celor comunicate de către instituţiile aflate în subordine.   

În anul 2018 activitatea mea și a administrației publice locale s-a concentrat 

atât pe continuarea proiectelor de dezvoltare locală, menite să contribuie la un mod 

de viață cât mai dezvoltat, cât și pe abordarea de noi proiecte care să contribuie la 

transformarea orașului nostru într-o localitate de interes național și internațional. 

Din bugetul anului 2018 am finanțat lucrări de modernizare a străzilor, am 

continuat contrucția de locuințe, am continuat investițiile în unitățile de învățământ, 

am investit în serviciile de utilitate publică necesare pentru funcționarea orașului 

precum salubrizarea, iluminatul public, siguranța circulației, amenajarea spațiilor 

verzi, administrarea parcărilor, a domeniului public, asistența socială, evidența 

persoanelor, toate acestea fiind un factor important în creșterea calității vieții pentru 

odobeșteni. Prin POR 2014-2020 am depus proiecte în valoare 20.913.530 EURO, 

pentru construcția unui Observator Astronomic și a unui Planetariu, construcția 

unui nou corp de clădire și terenuri de sport în cadrul Liceului Teoretic Odobești, 



 

construirea unei creșe în cartierul Unirea, amenajarea unei zone cu facilități 

recreative, modernizarea sistemului de iluminat public, precum și modernizarea 

transportului public local prin crearea unor trasee și achiziția de autobuze electrice. 

Agenda culturală și cea sportivă au oferit cetățenilor zeci de evenimente în spațiul 

public, contribuind astfel la o petrecere armonioasă a timpului liber.  

Dacă tragem linie, anul 2018 a însemnat noi proiecte reușite, noi provocări 

pe care le-am acceptat ca instituție publică pentru dezvoltarea orașului. Rezultatele 

obținute se datorează responsabilității cu care am abordat aceste proiecte precum și 

sprijinului constant din partea Consiliului Local și a Consiliului Județean, care au 

aprobat și susținut inițiativele și eforturile noastre. 

                                                                                      

                                                                     

                                                                    Primar  
                                              Gheorghe Daniel Nicolaș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRATOR PUBLIC 
 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, administratorul public răspunde de 

realizarea investiţiilor şi lucrărilor publice aprobate de consiliul local,  duce la 

îndeplinire hotărârile consiliului local, elaborează programe de executare a 

lucrărilor de reparaţii şi amenajări de şcoli, grădiniţe, străzi, parcuri şi alte obiective 

de interes public şi urmăreşte realizarea lor la termen şi în condiţii de calitate. 

Administratorul elaborează planurile de acţiune pentru implementarea politicilor şi 

strategiilor şi se ocupă de monitorizarea şi evaluarea implementării lor, semnează 

contractele în care este implicată Primăria, ia măsuri pentru prevenirea sau 

gestionarea situaţiilor de urgenţă și asigură angajaţilor din Primărie îndrumare.  

Rolul principal al administratorului este acela de interfaţă între instituţia pe 

care o reprezintă şi cetățeni. Administratorul public reprezintă o funcţie specifică 

administraţiei publice locale, implementată în ţări care dispun de instituţii moderne 

şi eficiente în relaţia cu comunitatea.  

 

ACTIVITATE GENERALĂ: 

1. Urmărirea tuturor proiectelor cât și a lucrărilor în derulare; 

2. Chestiuni punctuale, pentru obținerea avizelor necesare pentru depunerea    

diverselor documentații; 

3. Verificarea sistemului de iluminat în punctele cheie ale orașului; 

4. Urmărirea şi gestionarea proiectelor de locuințe sociale cât și ANL; 

5. Colaborare cu Poliţia Locală pe probleme de ordine publică şi ocuparea 

domeniului public; 

6. Urmărirea şi gestionarea strategiei de dezvoltare a oraşului; 

7. Audienţe. 

                                                                  

                                                                  Întocmit, 

                                                                   Administrator Public 

                                                                 MACIUCĂ GHEORGHE 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT 

 

Activitatea de audit public intern la nivelul Primăriei Orașului Odobești se 

desfășoară în subordinea directă a primarului Orașului Odobești  şi este exercitată 

ca o activitate distinctă şi independentă de activităţile Orașului Odobești. Auditorul 

din cadrul Compartimentului Audit Public Intern efectuează activităţi de audit 

public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale 

entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 



 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Activitatea desfăşurată de 

Compartimentul Audit Public Intern pe parcursul anului 2018, s-a desfăşurat ca o 

activitate funcţional independentă şi obiectivă în cadrul acţiunilor, activităţilor şi 

operaţiilor, s-a axat pe efectuarea unui audit de regularitate. 

          Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în 

cadrul Primăriei Orașului Odobești, inclusiv al serviciilor sau direcţiilor 

subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 

administrarea patrimoniului public. 

          În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Primăriei Orașului 

Odobești se regăsesc un număr de 5 entități publice: Liceul Teoretic ,, Duiliu 

Zamfirescu '', Liceul Tehnologic Odobești, Grădinița cu program prelungit nr.1 

Odobești, Casa de Cultură  ,,Constantin C. Giurescu'' Odobești, SC Servicii Urbane 

SRL Odobești, acestea neavând organizate structuri de audit intern, auditarea 

activității acestora fiind exercitată de către compartimentul de audit public intern 

din cadrul Primăriei Orașului Odobești. 

          Planul anual de audit public intern nr. 1/2836 a fost aprobat în data de 

29.03.2018 deoarece postul de auditor public intern a fost ocupat începând cu data 

de 12.03.2018.  În anul 2018 s-a planificat o misiune complexă de audit public 

intern  de asigurare la Casa de Cultură "Constantin C. Giurescu" Odobești, 

instituție  subordonată Primăriei Orașului Odobești. Domeniile abordate în cadrul 

misiunii de asigurare sunt: domeniul bugetar, domeniul financiar-contabil, 

domeniul resurselor umane, domeniul IT, domeniul implementării/dezvoltării 

sistemului de control intern managerial, domeniul organizării și funcționării 

așezămintelor culturale și domeniul arhivării documentelor. 

          Constatările misiunilor de audit au fost raportate Primarului Orașului 

Odobești, odată cu semnarea raportului de audit la sfârşitul misiunii de audit.  

          Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit au fost cuprinse în 

formularele fişelor de urmărire a recomandărilor. Măsurile dispuse ca urmare a 

recomandărilor formulate aferente misiunilor de audit derulate pe parcursul anului 

2018 s-au concretizat în luarea deciziilor ce au vizat corectarea deficienţelor 

apărute în urma constatărilor prin implicarea directă a persoanelor răspunzătoare. 

Conducerea a întocmit Planul de acțiune unde au fost consemnate activitățile 

necesare implementării recomandărilor, atribuirea responsabilităților, rezultatele 

așteptate și termenele de realizare. La termenele specificate în planul de acțiune, 

conducerea a transmis, prin adresă, procedurile și instrumentele utilizate pentru 

implementarea recomandărilor. 

          Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se 

referă la recomandările formulate de către structura de audit intern în cadrul 

misiunilor de asigurare anterioare și pentru care structura de audit intern are 

obligația urmăririi modului de implementare. 

          În acest context, în cursul anului 2018 au fost urmărite un număr de 65 

recomandări, cu următoarele rezultate: 

- 14 recomandări implementate, din care: 



 

 13 recomandări implementate în termenul stabilit; 

 1 recomandare implementată după termenul stabilit; 

- 44 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

 44 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost 

depășit; 

 0 recomandări cu termenul de implementare depășit; 

-  7 recomandări neimplementate, din care: 

 7 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost 

depășit; 

 0 recomandări cu termenul de implementare depășit. 

          La niciuna din instituţiile auditate în cursul anului 2018 nu au fost constatate 

nereguli. 

          Gradul de realizare al planului de audit public intern a fost de 100%. 

          Alte activităţi desfășurate de compartimentul de audit public intern:  

 Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii pentru anul 

2018;  

 Pregătire profesională, activitate care s-a desfăşurat în perioada 

12.03.2018 – 02.04.2018, pe parcursul a 16 de zile;  

 Planificarea activităţii de audit intern: În ceea ce privește funcția de 

auditor public intern, activitatea de planificare se realizează multianual, pe o 

perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea resurselor se 

realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an). La nivelul instituției 

există întocmit planul multianual pentru perioada 2018 -2020,  elaborarea 

acestuia s-a realizat în baza unui referat justificativ care conţine informaţii 

referitoare la principiile generale aplicabile fundamentării acestuia. Planul 

multianual conţine informaţii referitoare la structura auditată, punctajul total 

obținut în urma analizei riscului, nivelul de clasare al riscului, tipul misiunii 

și anul auditării. Planul anual de audit public intern pentru anul  2018 conține 

informaţii referitoare la structura funcţional-organizatorică, denumirea 

domeniilor auditate, tipul misiunii de audit, durata acțiunii de auditare, 

perioada supusă auditării, numărul auditorilor interni alocați și anul auditării. 

Misiunile incluse în plan sunt misiuni de asigurare (regulate), ponderea 

acestora fiind de 100%. 

● Elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2018; 

          Activităţile, acţiunile şi operaţiunile desfăşurate în baza Planului de Audit 

Public Intern pentru anul 2018, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern, 

au fost realizate în totalitate. Acestea s-au materializat în rapoarte ale misiunilor de 

audit efectuate, iar acestea au fost înaintate spre aprobare primarului Orașului 

Odobești. 



 

           Prin implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern în urma 

derulării misiunilor de audit pe parcursul anului 2018, s-a reușit creşterea gradului 

de funcţionalitate a domeniilor auditate, eliminându-se disfuncţionalităţile 

identificate.                  

          Având în vedere perfecţionarea activităţii viitoare, desfăşurate în cadrul 

Compartimentului Audit Public Intern se vor urmări:  

 Pregătirea profesională continuă, atât în plan legislativ (legislaţie audit, 

legislaţie adiacentă), cât şi în plan practic, prin îmbunătăţirea activităţii şi 

eficientizarea acesteia;  

 Participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, vizând 

gestionarea eficientă a fondurilor publice. 

 

                                                                  Întocmit, 

                                                                  Auditor Public Intern 

                                                                    Potorac Alina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE ȘI PATRIMONIU 

1. COMPARTIMENT JURIDIC ȘI EXECUTĂRI SILITE 

         În  cursul anului 2018, Compartimentul juridic și executări silite aflat în 

subordinea Direcției Administrație şi Patrimoniu, din cadrul U.A.T. Oraş Odobeşti, 

jud. Vrancea, şi-a   derulat activitatea specifică de reprezentare juridică şi executare 

silită,  în conformitate cu prevederile legilor 181/1999, 215/2001 şi ale fişelor de 

post, după cum urmează: 

 

Activitatea de reprezentare juridică: 

 

Consilier juridic - Mânea Sandu Andreea 

 

 Pe parcursul anului  2018 consilierul juridic  al aparatului de specialitate  al 

primarului, a reprezentat instituția în cele 120 de dosare aflate pe rolul diferitelor 

instanțe  judecătorești care au fost introduse de diferite persoane fizice sau juridice 

în cursul anului, precum și dosare introduse în anii precedenți, care au continuat și 

pe parcursul anului 2018, ca urmare a exercitării căilor de atac formulate de părțile 

litigioase. 

 Din totalul celor 120  de dosare au fost soluționate un numar de  83, celelalte 

aflându-se în curs de soluționare. 

Pentru aducerea la îndeplinire și a soluționării favorabile a acestora s-a 

procedat la efectuarea a 81 de întâmpinări, concluzii scrise, dar la prezentarea în 

instanță au fost depuse și concluzii orale motivate de obiectul dosarului și a 

dificultății acestuia. 

 Întrucât activitatea de consilier juridic presupune o activitate de comunicare 

în toate domeniile de activitate, consilierul juridic a procedat la emiterea de adrese, 

cât și la formularea de răspunsuri la sesizarea persoanelor fizice, juridice, instituții 

de stat publice sau private, societăți comerciale, numărul acestora fiind estimat la  

35, făcând referire la diverse situații. 

 De asemenea, au fost avizate toate contractele de închiriere, încheiate ca 

urmare a hotărârilor adoptate de către Consiliul Local  al orașului Odobești. 

 Pe parcursul anului 2018, consilierul juridic a participat la ședințele Comisiei 

Locale de fond funciar si Legea 10/2001, întocmind procese verbale. 

 

Consilier juridic- Apostolie Nelu: 

 

Cu privire la dosarele soluționate, U.A.T. Oras Odobesti, nu a suportat nici 

un prejudiciu, în sensul că sentințele şi deciziile pronunțate de instanțe, au fost în 

favoarea acesteia, și nu au necesitat efectuarea unor reparații/compensații/ 

contraprestații/plați/cheltuieli de judecată, fiind necesare doar aplicarea unor 

îndreptări (ex. îndrepatare erori materiale în TP, acțiuni în constatare, etc). 



 

Pe parcursul anului  2018 consilierul juridic  al aparatului de specialitate  al 

primarului, a reprezentat instituția în cele   90  de dosare aflate pe rolul diferitelor 

instanțe  judecătorești care au fost introduse de diferite persoane fizice sau juridice 

în cursul anului 2018, precum și dosare introduse în anii precedenți, care şi-au 

continuat parcursul judiciar în anul 2018, în urma exercitării căilor de atac 

formulate de părțile aflate în litigiu. 

 Din totalul celor  80  de dosare (fond funciar, contestații la executare, 

insolvența şi faliment, validări poprire, etc), ce au figurat sau figurează pe rol la 

Judecătoria Focşani, Tribunalul Vrancea, Tribunalul Galați, Tribunalul Botoşani, 

Tribunalul Bucureşti, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Bucureşti, au fost 

soluționate un numar de 45, restul dosarelor aflându-se în dezbatere sau în curs de 

soluționare. Dintre cele  soluționate, doar 3 s-au finalizat cu hotărâri nefavorabile, 

fără ca instituția să fie culpabilă, întrucât era co - parte cu alte entități. Mai mult, 3 

dintre cele soluționate favorabil (3368/91/2017,15073/231/2015. 10279/231/2016), 

fiind acțiuni în pretenții sau contestații la titluri executorii, au scutit instituția 

noastră de plata unor cheltuieli cumulative   aproximate la valoarea de 600.000 lei.  

Pentru aducerea la îndeplinire și a soluționării favorabile a acestora s-a 

procedat la inițierea şi/sau efectuarea a diverse cereri, întâmpinări şi concluzii 

scrise, cât şi la reprezentarea efectivă în instanță (fond, apel, recurs). 

 Având în vedere că funcția de consilier juridic presupune o activitate de 

relaționare în cvasi-domenii de activitate, consilierul juridic a procedat la emiterea 

a diferite adrese, cât și la formularea de răspunsuri la sesizarea persoanelor fizice, 

juridice, instituții de stat publice sau private, societăți comerciale. 

 S-au îndeplinit procedurile cu privire la persoanele juridice aflate în 

insolvență/faliment, colaborând cu lichidatorii judiciari, creditorii şi debitorii, şi 

participând la adunarea creditorilor, s-au depus diligențele necesare, în vederea 

recuperării debitelor. 

De asemenea, s-a întocmit şi transmis către Agentia Națională de Integritate, 

„ Raportul privind stadiul implementării Strategiei  Naționale Anticorupție” (SNA) 

2016-2020 la nivelul UAT Odobești,  şi „ Inventarul măsurilor de transparență 

instituțională şi de prevenire a corupției”, pentru anul 2018. 

 

Activitatea de executare silită: 

 

În anul 2018, operarea dosarelor de executare silită, s-a desfăşurat în  

conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și a Codului de procedură 

civilă. 

 

Specialitatea impozite si taxe locale: 

 

În vederea recuperării debitelor restante, înregistrate de către persoanele 

fizice, au fost luate o serie de măsuri conform Legii 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală,  au fost emise înştiinţări, titluri executorii , somaţii, adrese de 



 

înfiinţare  a popririi astfel: 

- Au fost trimise înștiinţări către persoanele care figurau în evidenţele U.A.T. 

Odobeşti cu obligaţii  bugetare de plată, (un nr. de 310); 

- S-au întocmit 550 somaţii şi titluri executorii şi s-a asigurat comunicarea acestora 

contribuabililor, prin metodele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- În acelaşi scop, s-au transmis către S.P.C.L.E.P. adrese privind solicitarea  de 

informaţii cu privire la datele de identificare actualizate ale contribuabililor; 

- S-au făcut verificări, în aplicaţia PATRIMVEN, pentru veniturile și conturile 

bancare ale debitorilor persoane fizice şi juridice, cu debite restante, în vederea  

continuării măsurilor de executare silită; 

- Au fost solicitate informaţii privind veniturile şi conturile bancare şi către alte 

instituţii, fiind transmise adrese către A.F.P Vrancea și A.F.P. din ţară, pentru 

persoane care au calitatea de moştenitori şi care nu au domiciliul în Odobeşti; 

 - Au fost transmise adrese către Camera Notarilor Publici Galaţi, Iaşi, Constanţa şi 

Ploieşti, pentru persoanele care apar ca fiind decedate, în vederea verificării 

dezbaterii succesiunii,  şi actualizării datelor fiscale, pentru 133 de persoane; 

- Au fost întocmite 160 adrese de infiinţare a popririi pentru contribuabili persoane 

fizice şi transmise către terţul poprit; 

- Au fost emise adrese de înfiinţare poprire pentru debitorii împotriva cărora s-au 

pronunţat sentinţe civile definitive, reprezentând debite la  apă-canal; 

- Au fost inștiinţaţi  debitorii cu privire la măsurile luate pentru indisponibilizarea 

sumelor existente şi cele viitoare în conturile deschise la bănci, precum şi a oricăror 

sume reprezentând venituri, prin transmiterea în format letric a adreselor de 

înștiinţare privind înfiinţarea popririi; 

- S-a urmărit primirea actelor administrative de către destinatari, prin verificarea 

confirmărilor de primire cu Borderoul  privind corespondenţa,  şi aşezarea  acestora 

la dosarele de executare; 

- A fost solicitat Compartimentul Juridic-executări fiscale, în vederea recuperării 

debitelor restante  de la terţul poprit care nu  și-a respectat obligaţiile cf.art.236  

alin.9-11 din Legea 207/2015.(Cerere de validare poprire ). În urma acestor acţiuni, 

s-a constatat recuperarea creanţelor de la terţii popriţi. 

 

 În ceea ce privește executarea persoanelor juridice, 

 

- S-au emis 63 de titluri executorii, din care 30 P.J., au achitat, restul având popriri 

emise, li s-au blocat conturile, urmând virarea sumelor către UAT  Oraș Odobești; 

- S-a procedat la iniţierea a 20 de acțiuni, de recuperare a creanţelor de la 

persoanele juridice, aflate în stare de insolvenţă/faliment, recuperându-se debitul de 

la patru dintre acestea, pentru restul continuându-se procedura; 

- S-a continuat procedura executării silite pentru dosarele de executare din anul 

2017, a căror debite nu au fost recuperate; 

-În ceea ce priveşte executarea creanţelor de către executorii judecătoreşti, în baza 



 

art.. 838 al (1), lit. j, din Codul de procedură civilă, ne-am înscris cu creanţele 

deţinute împotriva debitorilor urmăriţi, într-un nr. de 18 dosare, din care 3 au fost 

recuperate, 2 nu au acoperit sumele prin distribuire, restul fiind în desfăşurare. 

-S-au derulat activităţi privind arhivarea documentelor din cadrul 

compartimentului . 

   În exercitarea atribuțiilor, s-a avut permanent în vedere: 

-Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament); 

-În relațiile cu personalul, instituţiei și cu cetățenii-contribuabili, s-au evidențiat 

atitudini morale şi civice conforme cu statutul pe care îl avem (competenţă, 

responsabilitate, punctualitate, operativitate, corectitudine, probitate morală); 

-S-a respectat  şi promovat deontologia profesională (integritatea morală şi 

profesională, confidenţialitate, respectarea legislaţiei) 

 

                                     Întocmit, 

                                       Director Direcția Administrație și Patrimoniu 

                                     Vetrescu Florin 

 

 

 

2. BIROU DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

Personalul din cadrul Biroului Administrație Publică și Asistenţă Socială, în 

cursul anului 2018 şi-a desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute în fişa 

postului. 

 

a) Documentele întocmite în vederea acordării unor prestații sociale: 

- Întocmirea dosarelor în vederea acordării ajutoarelor sociale, conform Legii 

nr.416/2001 a venitului minim garantat, unui numar de 60 familii și persoane 

singure. Documentele necesare acordării acestei prestații sunt: 

 cerere şi declaraţie pe proprie răspundere; 

 copie acte de identitate; 

 adeverinţe de venit, cupoane de pensie și de indemnizaţie de şomaj; 

 adeverinţă cu salariul net, cu menţionarea contravalorii bonurilor de masă; 

 alte acte care atestă venitul familiei; 

 adeverința registru agricol. 

 

- Întocmirea dosarelor în vederea acordării alocației de stat pentru copii, 

conform Legii nr.61/1993, pentru un număr de 100 copii. Documentele necesare 

acordării acestei prestații sunt: 

 cerere tip; 



 

 copie acte de identitate parinți; 

 copie certificat de căsătorie; 

 copie certificat de naștere copil. 

 

- Întocmirea dosarului pentru indemnizatie creștere copil, conform OUG  

nr.111/2010, pentru un numar de 80 de copii. Documentele necesare acordării 

acestei prestații sunt: 

 cerere tip; 

 copie acte de identitate părinți; 

 copie certificat de căsătorie; 

 copie certificat de naștere copil; 

 adeverinţe de venit; 

 adeverinţă cu salariul net, cu menţionarea contravalorii bonurilor de masă. 

 

- Întocmirea dosarelor în vederea acordării alocației de susținere a familiei,  

conform Legii nr.277/2010, pentru un număr de 60 familii. Documentele necesare 

acordării acestei prestații sunt: 

 cerere şi declaraţie pe proprie răspundere; 

 copie acte de identitate părinți; 

 copie certificat de naștere copii; 

 adeverinţe de venit, cupoane de pensie și de indemnizaţie de şomaj; 

 adeverinţă cu salariul net, cu menţionarea contravalorii bonurilor de masă; 

 alte acte care atestă venitul familiei. 

 

- Întocmirea dosarelor în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea  

locuinței, conform OUG nr.70/2011, pentru un numar de 76 familii și persoane 

singure. Documentele necesare acordării acestei prestații sunt: 

 cerere şi declaraţie pe proprie răspundere; 

 copie acte de identitate toți membrii familiei; 

 copie act de proprietate/contract de închiriere; 

 adeverinţe de venit, cupoane de pensie și de indemnizaţie de şomaj; 

 adeverinţă cu salariul net, cu menţionarea contravalorii bonurilor de masă; 

 alte acte care atestă venitul familiei. 

 

- Întocmirea dosarelor în vederea acordării indemnizațiilor de însoțitor pentru  

persoane cu handicap grav, conform Legii nr.448/2006, privind  protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, pentru un numar de 

68 de persoane cu handicap grav. Documentele necesare acordării acestei prestații 

sunt: 

 cererea persoanei cu handicap; 

 copie acte de identitate; 

 copie a certificatului de încadrare în gradul de handicap; 



 

 acordul DGASPC Vrancea privind trecerea de la asistența asigurată prin 

asistent personal la primirea indemnizației de însoțitor; 

 extras de cont cu codul IBAN pentru persoanele care optează pentru primirea 

indemnizației de însoțitor în cont bancar. 

 

- Întocmirea dosarelor în vederea angajării asistenților personali pentru 

persoane cu handicap grav, conform Legii nr.448/2006, privind  protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum și ținerea 

evidenței acestor dosare, pentru un număr de 32 de persoane cu handicap grav.  

         Verificarea în teren, din 3 în 3 luni, a asistenților personali, a modului în care 

aceștia se achită de sarcinile ce le revin, ocazie cu care se încheie un proces verbal 

de control și un raport de activitate a asistentului personal.   

 

- Întocmirea dosarelor în vederea acordării tichetelor de grădiniță, conform  

Legii nr.248/2015 pentru un număr de 12 copii. Documentele necesare acordării 

acestei prestații sunt: 

 cerere şi declaraţie pe proprie răspundere; 

 copie acte de identitate; 

 copie certificat de naștere copii; 

 adeverință înscriere la grădiniță; 

 adeverinţe de venit; 

 adeverinţă cu salariul net, cu menţionarea contravalorii bonurilor de masă; 

 alte acte care atestă venitul familiei. 

 

- Întocmirea documentației în vederea acordării unui număr de 12 ajutoare de  

urgență și un ajutor de înmormântare, conform Legii nr.416/2001 a venitului minim 

garantat, precum și a HCL nr.126/2015. 

 

- Întocmirea fișelor de identificare a riscurilor și a fișelor de observație pentru un  

număr de 146 copii, conform H.G.nr.691/2015 privind aprobarea procedurii de 

monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în 

străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea 

Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență 

socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului 

standard al documentelor elaborate de către acestea. 

  

- Întocmirea documentației în vederea obţinerii dreptului de proprietate asupra  

unor terenuri în baza Legii nr.18/1991 prin „Ordinul Prefectului”. Documentele 

necesare obținerii acestui drept sunt: 

 cerere 

 schiţă a terenului solicitat 

 act vânzare cumpărare autentificat 



 

 decizia fostului Consiliu Popular de atribuire în folosinţă a terenului casei 

cumpărate 

 alte documente care atestă existenţa terenului solicitat. 

 

- Întocmirea dosarelor în vederea atribuirii unor suprafețe de teren tinerilor în 

vederea construirii de locuinţe  proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003. 

Documentele necesare acordării acestor suprafețe de teren sunt: 

 cerere 

 copii de pe actele de identitate a membrilor familiei 

 declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu deţine teren  

           construcţie sau locuinţă proprietate personală 

 copii de pe documentele de stare civilă a membrilor familiei 

 document din care să reiasă veniturile ce le obţine sau că dispune de  

           resursele financiare necesare  

 declaraţii privind posibilităţile de construire în termen a locuinţei. 

 

- Întocmirea dosarelor pentru obţinerea locuinţelor sociale, sau locuințelor  

pentru tineri, cu vârstă până la 35 ani  destinate închirierii. Documentele necesare 

acordării acestor locuințe sunt: 

 cerere 

 documente de stare civilă 

 copie de pe actele de identitate din care să reiasă reşedinţa sau domiciliul 

solicitantului 

 copii de pe actele de proprietate ale locuinţei sau de pe contractul de 

închiriere a locuinţei actuale 

 adeverinţe medicale pentru membrii familiei 

 adeverinţă de salariat sau alte documente care să ateste venitul familiei  

 diploma de absolvire a ultimilor studii 

 declaraţia notarială pe propria răspundere din care să reiasă că nu deţine 

locuinţă proprietate personală şi că nu a înstrăinat nici o locuinţă de la      

          1.01.1990 până în prezent. 

 

        Biroul Administrație Publică și Asistenţă Socială ține evidența documentelor 

primite de la alte instituții: 

 Comunicări de la instanţele judecătoreşti privind pedepsele aplicate 

infractorilor; 

 Comunicări de la instanţele judecătoreşti privind citarea autorităţii tutelare în 

procese pentru divorţ, furt, pensie întreţinere, încredinţare minor, etc.;   

 Corespondenţă privind situaţia etniei rromilor; 

 Corespondenţă privind evidența persoanelor strămutate ca urmare a  

calamităţilor naturale; 

 

 



 

b) Documente eliberate: 

- anchete sociale persoane cu handicap adulți și copii; 

- anchete sociale pentru însoţitor ale persoanelor cu handicap; 

- anchete sociale pentru elevi în vederea obţinerii burselor şcolare, „Bani de 

liceu”; 

- adeverinţe schimbare denumire străzi; 

- rapoarte, situaţii statistice, anchete sociale, privind minori, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice, veterani de război, eroi ai revoluției, etnici 

rromi, solicitate de către diverse instituţii; 

- adrese de înaintare către Instituția Prefectului a documentaţiei privind 

emiterea Ordinului Prefectului; 

- copii ale HCL privind atribuirea terenurilor destinate construcţiei de locuinţe; 

- comunicarea repartiţiilor cf. HCL de atribuire a locuinţelor sociale,  sau     

          destinate închirierii pentru tineri de până la 35 de ani; 

- anchete sociale privind beneficiarii Legii nr.416/2001; 

- adeverinţe privind beneficiarii Legii nr. 416/2001; 

- copii ale dispoziţiilor de acordare, suspendare, încetare, modificare, reluare a  

           diverselor prestații; 

- tabele nominale privind asigurările de sănătate ale beneficiarilor Legii  

           nr.416/2001 către medicii de familie, unități spitalicesti, CAS Vrancea; 

- rapoarte statistice către A.J.P.I.S.Vrancea; 

- referate privind emiterea de dispoziţii; 

- state de plată ajutor încălzire, ajutoare de urgenţă/înmormântare; 

- situaţii centralizatoare şi rapoarte statistice privind ajutorul de încălzire; 

- tabel nominal cu persoanele beneficiare de ajutor social şi nr. de ore muncă      

           de efectuat în folosul comunităţii; 

- copii ale dispoziţiilor emise de primar în vederea exercitării controlului 

           legalităţii de către Instituţia Prefectului. 

 

c) Servicii sociale furnizate: 
      Biroul administrație publică și asistență socială furnizează urmatoarele servicii 

sociale: 

- activități și servicii de consiliere ; 

- măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială ; 

- activități de informare despre drepturi și obligații ;  

- activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup.       

 

                                                        Întocmit, 

                                                 Șef Birou 

                                                                                Pintilie Ovidiu 

 

 



 

3. COMPARTIMENT AGRICOL ȘI CADASTRU 

Pentru anul 2018, Compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul U.A.T. oraș 

Odobești a avut ca obiectiv principal: 

 Colaborarea cu D.S.V. Vrancea privind unele măsuri privind sănătatea 

animalelor; 

 Înregistrarea/rezilierea contractelor de arendare atât a persoanelor juridice, 

cât și a persoanelor fizice; 

 Preluarea cererilor de eliberare a carnetelor de producător, verificarea în 

teren a declarației privind culturile înființate, precum și existența produselor 

agricole destinate vânzării; 

 Întocmirea rapoartelor statistice necesare D.A.J Vrancea, precum și Direcției 

de Statistică județeană Vrancea; 

 Asigurarea exploatării și întreținerii judicioase a pajiștilor; 

 Avizarea adeverințelor pe culturi necesare D.A.J. Vrancea si A.P.I.A Vrancea, 

privind întreținerea culturilor conform tehnologiei prin care au fost 

subventionați sau au implementat unele măsuri din fonduri U.E., precum și a 

centralizatoarelor privind contractele de arendare înregistrate; 

 Înregistrarea și întocmirea proceselor verbale, precum și a centralizatoarelor 

privind agricultorii ce au fost calamitați datorită fenomenelor meteorologice 

nefavorabile; 

 Eliberarea și centralizarea cererilor pentru subventii, precum și a cererilor 

pentru înscrierea în registrul exploatațiilor agricole; 

 Eliberarea de adeverințe privind schimbarea categoriilor de folosință, 

necesare la O.C.P.I. Vrancea; 

 Verificarea și avizarea declarațiilor de recoltă și de stocuri; 

 Înregistrarea, radierea din evidențele U.A.T. a vehiculelor lente (mopede, 

căruțe, tractoare, remorci, alte vehicule ce se încadrează în categoria vehiculelor 

lente) 

 Evidența registrului agricol pe suport de hârtie și format electronic: 

înregistrarea    persoanelor fizice și juridice și a proprietăților deținute cf. actelor 

de proprietate (terenuri agricole pe categorii de folosință și defalcate pe zone 

intravilan-extravilan, curți și construcții, animale și utilaje  agricole), respectiv 

deschiderea unui număr de 301 roluri agricole cu terenuri si clădiri.  

Modificarea unui număr de 3960 roluri privind proprietăți și componenta 

gospodărie, completare efective animale, pomi fructiferi și culturi; 

 creare și modificare roluri fiscale în număr de 678 pentru proprietăți și taxe 

speciale; 

 Verificarea și înregistrarea unui număr de 375 contracte de arendă ce conțin 

un  numar de  1252  poziții teren în registrul agricol;  

 verificarea și înregistrarea declarațiilor notariale în vederea declarării la 

APIA Vrancea pentru un număr 5418 poziții teren agricol; 



 

 Întocmirea unui număr de 150 atestate de  producător și carnete 

comercializare produse agricole-evidență pe suport de hârtie și format electronic; 

 Întocmirea anexei 24 în vederea dezbaterii succesiunii– evidență pe suport de 

hârtie și electronic– un numar de 51 exemplare. 

 

Compartimentul agricol a avut în sarcină aplicarea următoarelor reglementări 

legale: 

 Legea 287 / 2009 privind NOUL COD CIVIL, modificată și republicată (art. 

1836 – 1850); 

 O.U.G nr. 21 / 2004, coroborată cu dispoziția primarului nr. 240 /18.07.2016; 

 O.U.G nr. 195 / 2002, coroborată cu H.C.L. nr. 45 / 24.04.2007; 

 Ordonanța de urgență nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii 

cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 / 1996 (pentru schimbarea 

categoriei de folosință). 

 

Astfel, in anul 2018 s-au: 

 Înregistrat un  număr de 375 contracte de arendare; 

 Reziliat (din oficiu, la cerere, expirate) un număr de 182 contracte de 

arendare; 

 Înregistrat un numar de 7 vehicule lente; 

 Radiat (la cerere) un număr de 25 vehicule lente; 

 Întocmit un număr de 36 procese verbale privind constatarea  și evaluarea 

pagubelor datorită fenomenelor naturale nefavorabile (ploi abundente, 

secetă); 

 Eliberat și vizat un număr de 130 centralizatoare contracte de arendare, 

necesare la A.P.I.A. Vrancea și A.F.I.R. Vrancea; 

 Întocmit un număr de 68 adeverințe de schimbare a categoriei de folosință 

necesare la O.C.P.I. Vrancea; 
 

                                                                  Întocmit, 

                                                                   Inspector 

                                                     Alanei Adriana-Gabriela/Vîrlan Elena 

 

 

 
Biroul de Cadastru din cadrul Primăriei a eliberat următoarele documente: 

 

- Procese verbale de punere în posesie pentru tineri in baza Legii 15/2003-12 

- Certificate edificare construcție                                                                  -85 

- Adeverințe către OCPI Vrancea pentru corectare titluri de proprietate      -15 

și proiecte parcelare 



 

- Petiții și reclamații                                                                                      -34 

- Certificate Nomenclatură stradală                                                              -105 
 

                                                                   Întocmit, 

                                                                   Referent  

                                                                    Costin Gherghina 

 

 

 

4. BIROU ADMINISTRARE PATRIMONIU PUBLIC ȘI PRIVAT 

A. COMPARTIMENT ADMINISTRARE LOCUINȚE DOMENIUL 

PUBLIC ȘI PRIVAT 

 

Pe raza U.A.T. Oraș Odobești avem un număr de 277 locuințe, dintre care 

118 apartamente ANL și 159 locuințe sociale (20 case, 139 apartamente). 

Activitatea Biroului Administrare și Patrimoniu pe parcursul anului 2018, s-a 

concretizat, în principal, în urmatoarele realizări: 

 în baza programului anual de gospodărire și înfrumusețare a orașului s-a 

acționat pentru asigurarea curățeniei orașului, igienizarea zonelor verzi, toaletizarea 

copacilor, plantare arbori, precum și asigurarea necesarului de flori ornamentale pe 

rigole și în zonele centrale ale orașului; 

 s-au executat lucrări de întreținere și reparații străzi, s-au modernizat 

trotuarele pe străzile asfaltate; 

 în cursul anului 2018 s-au refăcut marcajele rutiere în zona centrală a 

orașului și s-au înființat 250 locuri de parcare, cu contract anual, delimitate cu 

plăcuțe indicatoare; 

 locurile de joaca pentru copii, din parcul primăriei și cel din zona “Clubul 

Pensionarilor”, au fost reparate periodic înlăturându-se pericolele de accidentare a 

copiilor; 

 în baza referatelor privind aprovizionarea cu materiale de curățenie, birotică, 

aparatură, materiale pentru reparații imobile, instalații apă și canalizare, electrice, 

rechizite, carburanți și lubrefianți, piese de schimb pentru funcționarea mașinilor și 

utilajelor, s-a asigurat buna funcționare a tuturor serviciilor din cadrul primăriei; 

 în cursul anului 2018 s-a efectuat un nr. de 238 note de recepție, 481 bonuri 

de consum și 220 bonuri de transfer; 

 cu ocazia sărbătorilor de iarna, ,,Ziua copilului”, ,,Toamna Odobeșteană”, 

aniversări și comemorări, s-a asigurat protocolul necesar bunei organizări a acestor 

activități. 

 serviciul administrativ, în anul 2018, s-a preocupat de realizarea iluminatului 



 

public ornamental acesta găsindu-și finalitatea în prima decadă a lunii decembrie cu 

elemente decorative îmbunătățite, asigurându-se un cadru festiv, apreciat de 

cetățenii orașului Odobești. 

 iluminatul public stradal în anul 2018 a funcționat corespunzător. 

 locuințele sociale aflate în patrimoniul primăriei orașului Odobești, au fost 

verificate periodic și s-au executat lucrările de reparații și întreținere. 

 s-au verificat periodic centralele termice cu gaze ce deservesc locuințele 

ANL, școli, grădinițe, birouri primărie, Casa de Cultură, asigurându-se  un confort 

ambiental corespunzător în perioada anotimpului friguros. 
 

B. COMPARTIMENT PIEȚE ȘI SPAȚII COMERCIALE 

        Activitatea în piața agro-alimentară precum și în spațiile comerciale din 

incinta Halei Agroalimentare s-au desfășurat corespunzător, nu s-au înregistrat 

probleme deosebite. 

 s-au efectuat   periodic activități de dezinfecție și igienizare în zona piața 

agro. 

 aparatele de masură și control aflate în dotarea pieței au fost verificate 

metrologic. 

 

                                                                                    Întocmit, 

                                                                                   Șef Birou Adinistrativ, 

                                                                              Teluță Ghiorghe 

 

 

 
C. COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE 

Oraşul Odobeşti dispune de două baze sportive, una în cartierul Unirea şi 

cealaltă în oraşul Odobeşti, compuse din  terenuri de fotbal moderne dotate cu 

vestiare, sistem de irigaţie şi o sala de sport polivalentă, cu 150 de locuri şi vestiare. 

        1.   Întreţinere baza sportivă: 

 curăţenie vestiare; 

 zugrăvit vestiare; 

 întreţinere gazon şi irigat; 

 vopsit; 

 văruit gard interior şi exterior; 

 curăţenie exterioară. 

2. Participare în campionatul de juniori, grupele C şi E; 

3. Participare în campionatele judeţene de copii şi juniori; 

4. Pregătirea unui număr de 120 copii cu vârste cuprinse între 8 – 18 ani, 

pentru jocul sportiv – fotbal; 



 

5. S-au organizat două competiţii de minifotbal: 

“Cupa mărţişorului” 

                                                   “Cupa de Toamnă” 

La ambele competiţii au participat elevii claselor V - VIII din şcolile oraşului 

Odobeşti. 

     6. Organizarea  de turnee naţionale  de  fotbal pentru copii cu vârste cuprinse 

între 10-14 ani, turneu desfaşurat la Baza Sportivă Unirea; 

 7. Organizarea unor meciuri de fotbal (memoriale). 

 

                                                                                   Întocmit, 

                                            Responsabil cu bazele sportive ale oraşului 

                                                             Balaci Lucian-Cristinel 

 

 

 

5. BIROU RELATII PUBLICE SI COMUNICARE 

  În anul 2018, biroul de Relaţii Publice şi Comunicare, a asigurat informarea 

cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici cu privire la competenţele 

serviciilor din cadrul primăriei oraşului Odobești pentru soluţionarea problemelor 

acestora. S-au pus la dispoziţia cetăţenilor documentele necesare, formulare tip şi 

fişe de informaţii publice conform Legii nr.544/2001, întocmite împreună cu 

serviciile din cadrul primăriei oraşului Odobești, în vederea obţinerii de către 

cetăţeni a actelor şi documentelor eliberate de primărie, s-a asigurat disponibilitatea 

în format scris (la sediul primăriei), a informaţiilor comunicate din oficiu, 

prevăzute la art.5 din Legea nr.544/2001.               

           

          Activitatea biroului a constat în:  

 primirea și înregistrarea întregii corespondenţe interne şi externe intrată în 

instituţie prin poştă, poştă militară, curier rapid, curieri ai Tribunalului, 

Judecătoriei, Curţii de Apel, Poliţie, poştă electronică, site-web;  

 asigurarea şi urmărirea circuitului documentelor în primăria orasului 

Odobești;  

 asigurarea circuitului documentelor între primarie şi instituţii; 

 primirea şi expedierea corespondenţei întocmită de direcţiile, serviciile şi 

birourile din primărie; 

 s-a asigurat relaţia cu mass-media, cu autorităţile şi instituţiile din ţară şi 

străinătate;  

 s-a asigurat gestionarea timbrelor poştale;  

 primirea şi expedierea prin fax a actelor şi documentelor;  

 monitorizarea mass–media şi comunicarea problemelor semnalate 



 

departamentelor responsabile de soluţionarea lor; 

 identificarea oportunităţilor de a crea noi evenimente care să devină tradiţie a 

oraşului; 

 pregătirea evenimentelor festive ale primăriei, la nivel de birou sau în 

colaborare cu alte departamente, instituţii de cultură subordonate (Casa de 

Cultură ) sau instituţii publice locale; 

 culegerea şi prelucrarea de informaţii privind activitatea curentă a primăriei 

şi a proiectelor în derulare pentru transmiterea acestor informaţii ziariştilor 

acreditaţi şi/sau redactarea unor comunicate de presă, 

 

          Prin toate aceste măsuri s-a urmărit creșterea gradului de satisfacție al 

cetățenilor cu privire la serviciile furnizate ca urmare a asigurării unor relații de 

front office, de informare și de comunicare, de calitate prin demersuri de 

simplificare a birocrației și scurtarea timpilor de așteptare. 

          Unul din principalele obiecte de activitate al biroului a fost deasemenea, 

aplicarea reglementărilor legale din domeniu, respectiv aplicarea prevederilor și a 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, precum și aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică. 

          Au fost înregistrate un numar de 8 cereri pentru informații de interes public 

in baza legii 544/2001 dupa cum urmează: 

           - mass media-2 

           - organizații neguvernamentale-2 

           - persoane fizice-2 

           - persoane juridice-2 

           Aceste solicitări au fost soluționate favorabil, respectându-se termenele 

legale de răspuns la solicitările de informații de interes public. De asemenea, s-a 

asigurat actualizarea permanentă a panourilor de afișaj din incinta instituției, 

informarea  publică directă a persoanelor, informarea internă a personalului. 

          În baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 

27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor au fost primite 2 

petiții, respectându-se termenul legal de transmitere a răspunsului. 

          În cursul anului 2018, autoritatea publică nu a fost acționată în justiție pentru 

nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică. 

          În cursul anului 2018 au fost operate 12414 înregistrări în registrul de intrare-

ieșire a documentelor. 

          Au fost primiți în audiențe un număr de 515 persoane astfel : 

           Primar -224 

           Viceprimar - 84 

           Secretar - 56 

           Administrator public – 151 



 

          Apariții în presă, online și TV – săptămânale. 

 

          Pentru  anul 2019 se dorește o mai bună colaborare cu cetățenii, în vederea 

stimulării acestora de a se implica în procesul decizional, se vor organiza mai multe 

dezbateri publice, astfel încât, colaborarea cu cetățenii să fie una dintre cele mai 

bune, se dorește participarea reprezentanţilor Biroului Relaţii Publice la întâlnirile 

cetăţenilor din cartiere, în vederea preluării şi transmiterii spre rezolvare către 

Direcţiile Primăriei, a tuturor problemelor ridicate de locuitori.  

 

                                                         Întocmit, 

                                                        Șef Birou  

                                                         Vlăsceanu Răzvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI INVESTIȚII 

1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 
 COMPONENŢA 

În componenţa compartimentului  există o funcţie publică de execuție, 

inspector, clasa I, grad profesional superior. 

 

 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al 

compartimentului constă în gestiunea curentă a resurselor umane: funcţii publice şi 

personal contractual. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

În cursul anului 2018, în cadrul Compartimentului Resurse Umane au fost 

desfăşurate următoarele activităţi:  

În luna ianuarie 2018 au fost întocmite adrese prin care s-au solicitat: 

actualizarea Fişelor de post conform H.G. 611/2008, întocmirea Rapoartelor de 

evaluare ale funcţionarilor publici, precum şi distribuirea şi centralizarea 

documentelor necesare depunerii declaraţiilor contribuabililor pentru stabilirea 

deducerii personale pe anul 2018. 

Prin H.C.L.  s-au stabilit organigrama  şi statul de funcţii ale Aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Odobești şi Casei de Cultură ,,CC Giurescu“- 

instituție în subordinea Consiliului Local Odobești. S-a  înființat  Centrul comunitar 

de învățare permanentă în subordinea Consiliului Local al orașului Odobești, în 

parteneriat cu furnizorii de educație și formare profesională, s-a stabilit 

Regulamentul - Cadru de organizare și funcționare a Centrului comunitar de 

invățare permanentă, și s-a înființat Centrul de zi de asistență și recuperare. 

Până la 15 iunie 2018, s-a procedat la actualizarea declaraţiilor de avere ale 

funcţionarilor publici și personalului contractual de conducere,  în conformitate cu 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, fiind apoi expediate la A.N.I. în 

cursul lunii iulie 2018. 

În luna ianuarie 2018 s-a procedat la stabilirea salariului de baza pentru 

personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de lucru al Consiliului 

local al orașului Odobești, cabinetului și aparatului de specialitate al Primarului 

precum și Casei de Cultură ,,C.C. Giurescu”, conform prevederilor  Legii nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Au fost întocmite 12 dispoziții de numire și 12 contracte individuale de 

muncă pentru funcții de asistenți personali pentru persoane cu handicap grav, o 



 

dispoziție și un contract individual de muncă pentru funcția contractuală de 

execuție de  consilier în Cabinetul Primarului.   

De asemenea a fost organizat concursul de promovare în grad profesional a 

doi funcţionari publici de execuţie și concursul de promovare în funcție 

contractuală de execuție, procedându-se ulterior la numirea acestora în noile  

funcţii publice, respectiv contractuale. 

S-au întocmit documentele aferente majorării cuantumului brut al salariului 

de bază lunar, personalului medical din cadrul Compartimentului asistență 

medicală. 

În luna martie și luna octombrie 2018  s-au emis dispoziții de mutare 

definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice deținute pentru 

trei funcționari publici de execuție. 

Au fost întocmite documentele necesare  de încetare a trei contracte 

individuale de muncă pentru  persoane care au ocupat funcții de asistenți pesonali, 

de încetare a raportului de serviciu cu acordul părților pentru doi funcționari  

publici de execuție, de transfer pentru un funcționar public de execuție și două 

dispoziții de  suspendare a contractului individual de muncă pentru concediu 

creștere copil în vârstă de pănă la doi ani. 

În luna octombrie 2018 s-au întocmit documentele necesare numirii în 

funcție publică de auditor, urmare a propunerii de numire emisă de către A.N.F.P.. 

Pe tot parcursul anului 2018, a fost întocmită documentaţia pentru avansarea 

în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a salariaţilor din Aparatul 

de specialitate al Primarului  și serviciilor din subordinea Consiliului Local. 

S-au organizat două concursuri pentru ocupare a unor funcții publice de 

execuție și de conducere. 

La aceste concursuri Compartimentul Resurse Umane a asigurat: 

        - informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de 

înscriere, 

        - organizarea și desfăşurarea probelor de concurs; 

        - supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 

        - întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului; 

        - demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi. 

 

S-au întocmit acte administrative de numire în funcție, de suspendare, de 

încetare a contractelor individuale de muncă/ rapoartelor de serviciu. 

S-au întocmit dosarele de pensionare pentru doi salariați care au îndeplinit 

condițiile de vârstă și vechime în muncă pentru ieșirea la pensie. 

S-a pus în aplicare Hotărârea nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu 

privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, prin transmiterea 

către A.N.F.P. a diverselor raportări, precum şi prin menţinerea și gestionarea 

portalului de gestiune actualizat la zi. 

Activitatea în anul 2018 s-a concentrat pe: 



 

 eliberarea de  adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, la cerere; 

 întocmirea statelor de funcţii şi a statelor de personal ori de câte ori au 

intervenit modificări ca urmare a promovărilor în grad profesional şi în clasa; 

 înființarea, completarea și actualizarea dosarelor de personal și a celor  

profesionale, potrivit reglementărilor; 

 întocmirea  dispoziţiilor de numire în noile funcţii ale candidaţilor admiși la  

concursurile de recrutare; 

 întocmirea documentației privind  suspendarea raporturilor de serviciu,  

avansările în gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă și încetarea raporturilor 

de serviciu/contractelor individuale de muncă; 

 întocmirea situaţiilor statistice ori de cîte ori au fost solicitate, întocmirea  

documentaţiei privind obţinerea avizelor A.N.F.P., în situaţiile precizate de lege;   

 gestionarea resurselor umane în domeniul funcției publice și asigurarea  

transmiterii către A.N.F.P. a raportărilor reglementate; 

 fundamentare pentru elaborarea de acte admnistrative pentru aparatul de  

specialitate (rapoarte și referate pentru hotărâri de consiliu și respectiv pentru 

dispoziții ale primarului cu privire la structura organizatorică a aparatului de 

specialitate, stabilire de drepturi salariale și modificări ale raporturilor de muncă şi 

sau serviciu, ROI şi ROF ). 

 încărcarea datelor personalului și salariile acestuia în statul de personal la  

angajare și ulterior cu prilejul modificării acestora pentru respectarea drepturilor 

legal dobândite. 

 întocmirea şi urmărirea derulării în condiţiile legii a contractelor individuale  

de muncă şi a actelor adiţionale ale acestora, pentru personalul contractual din 

cadrul instituţiei; 

 înregistrarea în registrul de evidenţă a salariaţiilor a tuturor schimbărilor  

survenite în situaţia angajaţilor conform instrucţiunilor în vigoare; 

 organizarea şi derularea activităţilor de arhivare din cadrul compartimentului. 

 

                                                          Întocmit, 

                                                                                     Inspector 

                                                                                 Munteanu Ana 

 

 
 

2. SERVICIUL BUGET FINANȚE 

A. COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE 

În cursul anului 2018, în cadrul  Direcției Economice și  Investiții s-au 

elaborat și depus la Agenția Județeană a Finanțelor Publice situațiile financiare 

trimestriale aferente anului 2018 și situația finaciară anuală 2017. De asemenea, a 



 

fost întocmit bugetul local inițial pe anul 2018, ulterior rectificat de 15 ori, toate 

bugetele fiind depuse la  Agenția Județeană a Finanțelor Publice. 

          La nivelul anului 2018 au fost realizate venituri totale în sumă de 

14.237.085lei, iar gradul de colectare a fost în sumă de 2.821.000 lei. 

S-au contractat, urmărit și realizat urmatoarele lucrări de investiții: 

Studiu geotehnic –“Construire și dotare centru pentru educație timpurie 

Lumea copiilor” loc de joacă, alei spații verzi și parcare în cartier Sturza; 

Studiu geotehnic- Modernizare infrastructură stradală oraș Odobești- cartier 

Unirea, str. M. Costin, Viilor, Pățesti, Panduri  Sf. Ilie; 

SF+ Avize+ Acorduri- Construcția de locuințe pentru tineri, sat Unirea, 

cartier M. Sturza, D. Constantinescu regim de înălțime P+2E+M ( 60 UL); 

SF – Modernizare drumuri  de acces, parcări și sisteme de supraveghere 

video în oras Odobesti; 

SF Modernizare drumuri publice de acces parcări și sistem de supraveghere 

video în oraș Odobești; 

  SF Construire observator astronomic în oraș Odobești; 

  SF Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public și scăderea 

emisiilor de dioxid de carbon prin modernizarea, extinderea, telegestiunea în oraș 

Odobești, jud Vrancea; 

  Amenajare parc Gară în oras Odobești; 

PT Modernizare, reabilitare și dotarea așezământului cultural Cinematograf + 

Bibliotecă orășenească oraș Odobești jud Vrancea; 

  Întocmire documentație pentru înscrierea provizorie în cartea funciară a 

imobilelor aparținând domeniului public al UAT Odobești; 

          Modernizare infrastructură stradală oraș Odobești, cartier Unirea, str M. 

Costin Viilor, Pățesti, Panduri, Sf.  Ilie; 

           Consultanță și avize depunere cerere finanțare– “Îmbunătățirea calității vieții 

populației în oraș Odobești”; 

Consultanță și avize depunere cerere finanțare– “Creșterea calității vieții 

populației în oraș Odobești”; 

          SF Extindere Liceu Teoretic amenajare incintă, bază sportivă, alei și căi de 

acces; 

SF Înființare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbană a 

populației și reducerea emisiilor de carbon în oraș Odobești; 

Întocmire arpentaj cadastral UAT Odobești; 

Construire ansamblu blocuri de locuințe (96UL) str. D. Constantinescu, oraș 

Odobești, jud. Vrancea; 

          Reabilitare și modernizare sistem alimentare apă canal (cofinantare CUP); 

SF Înființare zonă agrement și petrecere timp liber în cartier Unirea– 

Odobești; 

Cofinanțare extindere rețea gaze naturale în oraș Odobești str. Panduri și str. 

Stefan cel Mare; 

Modernizare si reabilitare străzi de interes local în oraș Odobești, jud 



 

Vrancea; 

Întocmire studiu geotehnic și întocmire carte funciară pentru obiectivul-

Înființare zonă spații verzi și parc de recreere în oraș Odobești, str. Libertății; 

          Modernizare grădiniță Unirea; 

Construire ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M (60UL) oraș Odobești, 

jud. Vrancea ( Legea 114/1996); 

          DALI Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal 

arhitectural și ambiental în oraș Odobești; 

          Achiziție sistem wireless integrat în orașul Odobești, jud Vrancea; 

SF Construirea dotarea și echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic 

în vederea formării elevilor în domeniul agricultură – horticultură; 

         Întocmire DALI Modernizare teren de sport Liceul Tehnologic Odobești; 

         Întocmire DALI Modernizare teren de sport Liceul Teoretic Odobesti. 

 

                                                                                      Întocmit,                     

                                                 Director Direcția Economică și Investiții 

                                                                       Monac Florin 
 

 

 

B. COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE, URMĂRIRE DEBITE 

Biroul Impozite și taxe locale are ca sarcini principale impunerea 

contribuabililor, persoane fizice și juridice, verificarea acestora precum și 

constatarea eventualelor abateri de la legislația fiscală în vederea corectării lor. 

Personalul de specialitate din cadrul acestui birou se ocupă cu impunerea, 

constatarea și controlul impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele juridice. 

Persoanele juridice pot veni să depună declarațiile anuale de impunere, precum și 

declarațiile rectificative ori de câte ori își modifică baza impozabilă în cursul anului 

fiscal. Întregul personal din compartiment participă pe parcursul anului la 

efectuarea verificării declarațiilor de impunere depuse, respectiv în acțiuni de 

control fiscal ulterior pentru stabilirea corectă și declararea în termenele legale a 

impozitelor și taxelor datorate de contribuabilii persoane juridice cu bunuri 

impozabile pe raza orașului Odobești. 

 Personalul de specialitate din cadrul acestui birou este la dispoziția 

contribuabililor persoane fizice care doresc să-și declare bunurilor impozabile 

(clădiri, teren, auto). Tot aici, contribuabilii pot să-și depună cereri (însoțite de 

documente justificative) pentru acordarea unor facilități fiscale, dacă se încadrează 

în prevederile legale de scutire sau reducere a impozitelor și taxelor locale. În anul 

2018 au fost depuse solicitări astfel: 

 

 



 

- solicitări scutiri veterani război și văduve                              - 10 

- solicitări scutiri persoane cu handicap                                    - 70 

- solicitări scutiri persoane persecutate politic                          - 3 

- reduceri de impozite și taxe acordate persoanelor sinistrate   - 0 

- bonificații acordate pentru plata la termen a impozitelor   - 5470 pers fizice, cu 

69.017 lei și 173 roluri persoane juridice cu 57.078 lei 

-  regularizări roluri fiscale                                                         - 22190 

 În decursul anului 2018 veniturile proprii de la populație au fost constatate în 

cuantum de 10.033.668 lei, din care s-au încasat 9.832.985 lei, în procent de 

98,00%. 

Impozite și taxe pe proprietate 1.709.256 lei, din care încasate 1.708.000 lei, 

în procent de 99%. 

Impozite si taxe pe bunuri și servicii: constatat 3.803.140 lei, realizat 

3.750.748 , în procent de 98.63%; 

Alte impozite și taxe locale: constatate 9.227 lei, realizat 9.227 lei, în procent 

de 100%; 

Venituri din proprietate (chirii, concesiuni): constatate 454.814 lei, realizate 

418.265, în procent de 91.97%. 

Vânzări de bunuri și servicii: constatat 1.723.247 lei, realizat 1.723.247 lei, 

în procent de 100%. 

 S-au încasat 245.285 lei din amenzi de circulație și s-au eliberat un număr de 

2312 certificate fiscale. 

 S-au întocmit și susținut aprobarea unor proiecte de hotărâre care vizează 

stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2019. 

                                                                                                   

                                                                                                  Întocmit,                     

                                                                                   Șef Serviciu 

                                                                               Cotîrlan Mariana 
 

 

 

3. COMPARTIMENT CONTROL INTERN ȘI TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
 

 1. Rețele LAN, Wireless și Fibră Optică; 
                 2. Structură Hardware; 

                 3. Structură software; 

                 4. Internet si WEB. 

 



 

1. Rețele LAN, Wireless și Fibră Optică; 

REȚELE INTERNET: 

1.1. Sediul primăriei  - cabinet rețea, 1100 metri cablu UTP, 1 switch de 64 porturi cu 2 

porturi de 1GB cu management aplicat, 1 switch de 64 porturi, toate de 1GB cu 

management aplicat, switch cu 8 porturi de 1GB, 50 prize de rețea; 

1.2. Sediul administrativ – 100 metri cablu UTP, switch 24 porturi, 8 prize rețea; 

1.3. Sediul finanțe – cabinet rețea, 350 metri cablu UTP, switch-uri 3 * 24 porturi și 48 

prize rețea; 

REȚELE EXTERNE : 

1.4. Traversare cablu UTP ecranat suspendat 150 metri și cutie rețea – Casa de Cultură; 

1.5. Traversare cablu UTP ecranat suspendat 200 metri – Administrativ, Pompieri și 

Salarizare; 

1.6. Traversare cablu Fibră Optică Suspendat 420 metri – C.U.P.,  Finanțe și Bibliotecă; 

ECHIPAMENTE REȚEA: 

1.7. Chirie echipamente “Media Converter” – fibră optică și Router Romtelecom; 

1.8. Switch-uri interne 12 bucăți rata transfer 100/1000 MB; 

1.9. Switch-uri interne 2 + Router conectare Internet.   

2. Structura Hardware; 
 

2.1. Small Bussines Server 2003 Management incluzând DC-SERVER și un BDC-

SERVER Back-up Server și Hard Extern 160 GB Firewall, Hard Extern 500 GB Back 

UP Data, APP-SERVER I.B.M. – server aplicații software, Server LINUX – server 

securizare date, filtrare date IN-OUT; 

2.2. Server pentru deservirea Serviciului de Evidență și Informatizare a Populației; 

2.3. Stații de lucru în număr de 53 active, din care 39 cu o configurație Laptop 

2.4. Echipamente Periferice: 

   2.4.1. Xerox Professional Toshiba E-Studio 280 

   2.4.2. Multifuncțională “Samsung SCX 4521” – 2 buc. 

   2.4.3. Multifuncțională “CANON MX 3220” 

   2.4.4.  Imprimantă Laser “Kyocera 1010” – 2 buc. 

   2.4.5.  Imprimantă Laser “Kyocera 2135dn” – 3 buc. 

   2.4.6.  Imprimantă “CANON LBP 5200” 

   2.4.7.  Imprimantă “CANON LBP 2900” – 5 buc. 

   2.4.8.  Imprimantă “CANON LBP 1120” – 2 buc. 

   2.4.9.  Imprimantă “CANON MF 3200” 

   2.4.10. Imprimantă “XEROX 3420” – 2 buc. 

   2.4.11. Multifuncțională “Toshiba E-Studio 166” – 2 buc. 

   2.4.12. Multifuncțională “Toshiba E-Studio 167” 

   2.4.13. Imprimantă “EPSON STYLUS R265” 

   2.4.14. Xerox Toshiba inchiriate – 2 buc. 

   2.4.15. Fax LaserJetPro MFP M127fn – 1 buc.  



 

   2.4.16. Multifuncțional A3 BK E-Studio 256 Toshiba – 1 buc 

  2.4.17. Multifuncțional A3 E-Studio Toshiba – 1 buc 

  2.4.18. Multifuncțional Konica Minolta – 8 buc  

3. Structură Software; 
 

  3.1. Licență Microsoft Windows Server 2003 

  3.2. Licență Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 

  3.3. Licență SQL SERVER – 60 buc. 

  3.4. Licență Microsoft Windows XP Professional – 50 buc. 

  3.5. Licență Microsoft Office XP Small Bussines – 4 buc. 

  3.6. Licență Microsoft Office XP Basic Edition – 8 buc. 

  3.7. Licență Microsoft Works Suite 2005 – 110 buc. 

  3.8. Licență Microsoft Office XP Professional 

  3.9. Licență Microsoft Office 2000 

  3.10. Licență Microsoft Office Suite 2000 

  3.11. Licență NOD 32 

  3.12. Licență Microsoft Windows XP 64 – 2 buc. 

  3.13. Licență Microsoft Windows Vista 64 – 2 buc. 

  3.14. Licențe Microsoft Windows 8.1 – 6 buc 

  3.15 Licențe Microsoft Windows 10 – 2 buc 

PROGRAME SOFTWARE 

3.1. Impozite și Taxe – 10 stații de lucru (SQL) 

3.2. Concesiuni și Închirieri – 10 stații de lucru (SQL) 

3.3. “V.M.G.” – Venitul Minim Garantat – 2 stații de lucru (SQL) 

3.4. Urbanism – 3 stații de lucru (SQL) 

3.5. Stare Civilă – 2 stații de lucru (SQL) 

3.6. Registru Agricol – 2 stații de lucru (SQL) 

3.7. Contabilitate – 7 stații de lucru (Visual FOX) 

3.8. Stocuri – 3 stații de lucru (Visual FOX) 

3.9. Obiecte de Inventar – 3 stații de lucru (Visual FOX) 

3.10. Mijloace Fixe – 3 stații de lucru (Visual FOX) 

3.11. BVC – Buget de venituri și Cheltuieli – 4 stații de lucru (Visual FOX) 

3.12. ALOP – 4 stații de lucru (Visual FOX) 

3.13. WinDoc Deviz – 5 stații de lucru (Visual FOX) 

3.14. Lex Expert – Toate stațiile de lucru (Visual FOX) 

3.15. ECONET – 7 stații de lucru( SQL ) 

3.16. SALNET – 1stație (SQL ) 

3.17. GSASIS – 5 stații de lucru (SQL ) 

 



 

4.  Internet și pagină WEB 
 

4.1. Abonament METROPOLITAN RomTelecom 150 MB 

4.2. Abonament VPN (Virtual Private Network) 512 bytes RomTelecom 

4.3. Abonament Internet “UNL-OFFICE-3G+” ORANGE 1024 bytes 

4.4. PAGINĂ WEB ADMINISTRATĂ ÎN COLABORARE PRIN CONTRACT 

ÎNCHIRIAT CU “SC PROEXPERT FAST SOLUTION SRL” 

https://www.primariaodobesti.ro https://www.primariaodobesti.ro 

și E-MAIL contact@primariaodobesti.ro 

                                                                                      

                                                                                     Întocmit, 

                                                                                     Inspector 
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4. COMPARTIMENT DE MEDIU ȘI ADMINISTRARE 

BUNURI MOBILE 

 
Pentru anul 2018, Compartimentul de Mediu și Administrare Bunuri Imobile 

din cadrul U.A.T. oraș Odobești a avut ca obiectiv principal aplicarea prevederilor 

legale în domeniul activităţilor de comerţ, producţie şi prestări servicii ce se 

desfăşoară  pe raza administrativă a localității Odobești. 

Un alt obiectiv a fost rezolvarea cât mai promptă și în temei legal a solicitărilor 

cetăţenilor care s-au adresat cu diverse solicitări compartimentului, precum şi 

urmărirea şi rezolvarea în termenii legii a situaţiilor de nemulţumire a cetăţenilor, 

situaţii ce decurg sau care au legătură cu activitatea compartimentului. 

Un obiectiv principal a constituit și buna colaborare în rezolvarea solicitărilor 

cetăţenilor şi a comercianţilor cu organele abilitate în verificarea întrunirii 

condiţiilor necesare funcţionării. 

Compartimentul de Mediu și Administrare Bunuri Imobile a avut în sarcină 

aplicarea următoarelor reglementări legale: 

 Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 Ordonanţa 16 / 2001 republicată privind gestionarea deşeurilor industriale  

reciclabile; 

 Legea 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

 Legea nr. 319 / 2006 legea securității și sănătății în munca; 

 Legea nr. 17 / 2014 “privind unele măsuri de reglementare a vânzării –  

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
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terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare”; 

 H.G.R. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație 

publică neincluse în structurile de primire turistice. 

În aplicarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, în 

cursul anului 2018 am avut un număr de 65 solicitări de acordare de  autorizații de 

funcţionare şi s-au eliberat un număr de 59 autorizații privind desfăşurarea a 

diverse activităţi cu caracter itinerant, celelalte solicitări nu au fost soluționate 

având documentația incompletă. 

În aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 16/2001 republicată privind 

gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, am eliberat un aviz pentru colectarea 

de materiale reciclabile. 

În aplicarea prevederilor H.G.R. nr. 843 / 1999 privind încadrarea pe tipuri a 

unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, 

coroborată cu art. 475, alin. (3), litera „a”, alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 

227/2015 – legea privind Codul Fiscal, s-au eliberat un număr de 2 autorizații de 

funcționare privind activitatea de alimentație publică și două autorizații de 

funcționare, cu caracter provizoriu a două terase cafe-bar.  

În aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 

în regim de închiriere, precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr.13/2003 pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, în urma procedurilor de 

atribuire stabilite prin lege nu s-a eliberat nici o autorizație de funcționare având ca 

domeniu RENT A CAR. 

În aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014  privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin 

în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație 

agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, s-au 

primit un număr de 198 dosare în vederea vânzării terenurilor extravilane, s-au 

soluționat toate aceste dosare și s-a eliberat un număr de 817 adrese în vederea 

soluționării ofertelor de vânzare.  

Tot în scopul unei evidenţe exacte a comercianţilor am actualizat în 

permanenţă bazele de date existente, cu ajutorul Direcției Generale a Finanțelor 

Publice Vrancea și a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Vrancea, în vederea aplicării Legii nr.  227/2015 – legea privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare.  

În activitatea desfăşurată am colaborat cu Autoritatea de Sănătate Publică, cu 

Agenţia de Protecţie a Mediului, cu Inspectoratul de Protecţie a Muncii, cu Direcția 

Sanitar Veterinară, Oficiul de Protecție a Consumatorilor şi cu Poliţia orașului, în 

diverse activități. Astfel, în anul 2018, s-au efectuat un număr de 62 controale, la 



 

diverși agenți economici, cu profile de activitate diversificată. Cea mai intensă 

colaborare a fost cu Poliţia orașului Odobești, cu privire la respectarea prevederilor 

Legii 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, pe domeniul comercial, precum și 

desfașurarea unor activități neautorizate pe domeniul public..  

Privind activitatea de securitate și sănătate în muncă, nu au avut loc 

evenimente care să aducă atingere acestei activități. În anul 2018, a avut loc un 

control de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, neconstatându-se abateri 

de la regulile de securitate și sănătate în muncă. S-au completat trimestrial fișele 

individuale ale salariaților, iar prin sondaj, s-au efectuat verificări la respectarea 

legislației în vigoare de către salariați. Trimestrial s-au întocmit procese verbale de 

întrunire a comitetului de securitate și sănătate în muncă, iar lunar s-au întocmit 

procese verbale de instructaj a persoanelor beneficiare de ajutor minim garantat 

(Legea nr. 416 / 2001). 
 

                                                                           Întocmit, 

                                                                            Referent superior, 

                                                                Eftandopolos Desire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. SERVICIUL URBANISM ȘI INVESTIȚII 

1. BIROU DEZVOLTARE URBANĂ 

A. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

Obiectivul compartimentului constă în implementarea Strategiei de 

dezvoltare locală, prin respectarea planului anual de investiții și a programului 

anual de achiziții. 

Scopul compartimentului este de a: 

 asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor 

de atribuire de către autoritatea publică locală;  

 respecta și aplica legislația în vigoare în cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică; 

 asigura transparenţa şi integritatea procesului de achiziţie publică; 

 garanta tratament egal şi nediscriminator operatorilor economici; 

 promova concurența între operatorii economici. 

Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul 

organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii de 

contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări.  

Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după 

parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a serviciului sau 

lucrării, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică. 

Astfel, în cadrul Compartimentului se întocmeşte documentaţia necesară demarării 

şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, respectiv se întocmeşte dosarul 

achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat. 

În cadrul Compartimentului sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează: 

- Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea  

procedurilor de achiziţie  publică; întocmeşte documentaţia de atribuire (fişa de 

date, caiet de sarcini, formulare, contracte de prestări servicii, de furnizare, de 

execuţie lucrări) exclusiv documentaţia tehnică; 

- Asigură relaţionarea internă cu şefii ierarhici şi/sau cu celelalte 

compartimente din cadrul instituţiei şi relaționarea externă cu autorităţi şi instituţii 

publice, în domeniul de activitate; 

- Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; 

se elaborează şi se modifică/completează după caz, pe baza necesităţilor transmise 

de celelalte compartimente ale autorităţii, Strategia de contractare, Programul 

Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate din 

cadrul Primăriei orașului Odobești, ca instrument managerial pe baza căruia se 

planifică procesul de achiziție; 

- Asigură publicitatea procedurilor de achiziţie publică; 

- Transmite către Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice din 

structura Ministerului Finanţelor Publice (UCVAP) – structura specializată din 



 

cadrul Ministerului Finantelor Publice, înştiinţări privind procedurile care nu impun 

publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii 

publice, conform prevederilor legale;  

- Asigură corespondenţa cu UCVAP; 

- Participă în comisiile de evaluare ca responsabil cu aplicarea procedurii de  

atribuire, respectiv accesarea sistemului SEAP; 

- Se întocmesc referate pentru numirea Comisiilor de evaluare şi a experţilor  

cooptaţi, după caz; 

- Se asigură organizarea procedurilor şi publicitatea acestora în conformitate  

cu prevederile legale; 

- Întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi-l transmite către SEAP,  

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor 

publice; 

- Se transmit spre validare documentaţiile de atribuire, se redactează  

anunțurile/invitațiile de participare și lansează procedurile de achizitii publice în 

Sistemul Electronic de Achiziții Publice; 

- Asigură desfăşurarea procedurilor de achiziții publice şi secretariatul  

comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere/inventariere, de negociere, 

rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor și orice alte 

documente conform prevederilor legale) în calitate de membru în comisiile de 

evaluare a ofertelor; 

- Asigură gestionarea procedurilor de achiziție publică prin licitaţie electronică  

în SEAP; 

- Transmite dosarul de achiziţie publică împreună cu anexele acestuia (caiet de  

sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate 

ca fiind anexe la contract) către Serviciul Juridic în vederea finalizării procedurilor 

prin încheierea contractelor/acordurilor-cadru după caz; 

- Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către  

compartimentele de specialitate şi îl predă contractantului; 

- Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile  

legale; 

- Gestionează eventualele contestații în cadrul procedurilor de atribuire și  

asigură corespondența dintre autoritatea contractantă, contestatar și Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea legislatiei în vigoare; 

formulează şi transmite către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 

puncte de vedere la contestațiile depuse în cadrul procedurilor de achiziţie publică 

şi după caz, pune la dispoziţia serviciului de specialitate toate documentele 

necesare formulării de plângeri în instanţa competentă, împotriva Deciziei CNSC; 

- Întocmeşte raportările pentru Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice   

(după caz); 

- Întocmeşte dosarul achiziţiei publice; 

- Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; 

- Realizeaza achizițiile directe, în baza necesităților transmise de  



 

compartimentele de specialitate. 

 Pe baza necesitãţilor obiective transmise de compartimentele de specialitate 

din cadrul Primăriei orașului Odobești a fost fundamentat şi actualizat, programul 

anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică 

procesul de achiziţie.  

 Au fost iniţiate şi derulate proceduri de achiziţie publică în strânsă corelaţie 

cu fondurile alocate, necesităţile obiective şi duratele de finalizare a contractelor. 

Urmare a procesului de identificare a necesităților obiective și după întocmirea 

planului și a strategiei anuale de achiziții, în perioada ianuarie - decembrie 2018, a 

fost efectuată cercetarea  pieței, respectiv culegerea și analiza datelor din piață 

referitoare la operatori economici, furnizori de produse prestatori de servicii, 

antreprenori, referitoare la prețurile practicate pe piaţă, care s-au materializat prin 

întocmirea unor dosare de achiziţie, prin contracte şi prin comenzi pentru 

achiziţionarea de produse/servicii/lucrări,  necesare atât desfășurării activităților 

curente cât și realizarii unor proiecte de interes general potrivit  Strategiei de 

dezvoltare locală a orașului. 

 

Îndeplinire obiective majore pentru anul 2018 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV GRAD DE 

REALIZARE 

1 Îmbunătățirea pregătirii profesionale Realizat 

2 Oganizarea procedurilor de achiziție 

public 

Realizat 

3 Creşterea eficienţei utilizării 

fondurilor 

Realizat 

 

Obiective majore pentru anul 2019: 

1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale; 

2. Reducerea timpilor pentru întocmirea şi aprobarea actelor necesare lansării 

procedurilor de achiziţii publice; 

3. Reducerea timpilor necesari transmiterii spre validare ANAP a documentaţiei de 

atribuire; 

4. Utilizarea în procedurile de achiziţii publice numai a factorilor de evaluare 

obiectivi, cuantificabili; 

5. O strânsă colaborare între membrii comisiilor de evaluare şi experţii cooptaţi, 

astfel încât deciziile luate în cadrul comisiilor de evaluare să fie cele mai corecte, 

evitându-se astfel contestaţiile, care duc la întârzierea încheierii, respectiv a 

executării contractelor/proiectelor în cauză. 

 

 

 



 

 

6. Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire 

pentru toate procedurile organizate cu excepţia celor interzise de legislaţie. 

 

                                                                                     Întocmit,  

                                                                                     Inspector 

                                                                           Bolovan-Bejan Mirela 

 

 

 
B. COMPARTIMENT INVESTIȚII ȘI URBANISM 

Investiţii finalizate în anul 2018:  

 

 REABILITARE INFRASTRUCTURA STRADALĂ, ORAŞ ODOBEŞTI, 

JUD.VRANCEA, prin PNDL, valoare: 6.626.939,24 lei (durată 2014- 2018), Str. 

Dobrogeanu Gherea, Str. Smârdan, Str.Dimitrie Cantemir, str. Cuza Vodă, Str.Tudor 

Vladimirescu, Str. St. O. Iosif, Str.C.A Rosetti, Str.Crinului, str.Victoriei, 

str.Dogăriei, str.Obor, str. N. Bălcescu, str.N. Ioniță , str. Beciu Domnesc, investiţie 

finalizată. 

 MODERNIZARE ŞI REABILITARE REŢEA STRADALĂ ÎN ORAŞUL  

ODOBEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA, prin PNDL, valoare: 7.554.319,00 lei (durată 

2015- 2018) : Str.Stadionului, Fund. Stadionului, Str.Avram Iancu, Fund. N Ionită, 

str.Muncii, str.Caporal Diea, Str. Măgura, Str.Meteor, Str.Cazacli, Str. Podgoriei, 

Strada Ciprian Porumbescu, Strada 1 Mai, Str.Calea Ivăncești, Str.Cuza Vodă, 

Str.Câmpului, Strada C-tin Giurăscu, Str. Profesor Odobeșteanu, Strada Mărășești, 

Strada Scoala Viticolă , investiție finalizată . 

 CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE SOCIALE D+P+2E+M (60U.L),  

CARTIER MIHAI STURZA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU, ORAŞ 

ODOBEŞTI, finanţat prin programul de construire locuințe sociale conform O.U.G 

74/2007, valoare contract lucrări: 7.925.513,24 lei,  Locuințe Cartier Sturza , str. 

Dimitrie Constantinescu,  durată (2015-2018),  investiţie finalizată. 

 MODERNIZARE STRADA MIHAI EMINESCU, ORAȘ ODOBEȘTI ,  

JUDEȚUL VRANCEA, valoarea lucrărilor: 318.655,92 lei, investiţie finalizată. 

 MODERNIZARE TROTUARE – ORAȘ ODOBEȘTI , ÎNTRE STR.TREI  

EROI SI BECIUL DOMNESC, valoarea investiție: 359.005,00 lei - Modernizarea 

trotuarelor din Str. Libertății  (din Str.Beciul Domnesc până în  Str. Eroilor ), 

investitie finalizată. 

 CONSTRUIRE PARCĂRI ÎN ORAȘUL ODOBEȘTI, JUDEȚUL  

VRANCEA, valoarea investiției: 400.332,00 lei, parcare - Str. Pictor Grigorescu, 

Locuințe ANL, Str. Vintilă Petrescu, Cartier Sturza, investiție finalizată. 

  



 

 

 EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ PENTRU ALIMENTAREA  

ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE SOCIALE 60 U.L, CARTIER MIHAI 

STURZA, valoarea investiției: 397.640,54 lei, investiție finalizată. 

 EXECUȚIE INSTALAȚIE DE UTILIZARE DE GAZE NATURALE  

PENTRU ALIMENTARE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE 60 U.L, 

CARTIER MIHAI STURZA, valoarea investiției: 150.000 lei, investiție finalizată.  

 EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PENTRU ALIMENTAREA  

ANSAMBLULUI LOCUINȚE, CARTIER STURZA, valoarea investiției: 

209.934,00 lei, investiție finalizată.  

 

Investiţii începute în anul 2018 a căror execuție continuă în anul 2019: 

  

 REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢA UNIREA, Modernizarea  

Grădiniței Unirea din str. Libertății nr. 379, prin PNDL, valoarea totală a investiţiei: 

870.960,00lei, investiție în derulare. 

 CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE SOCIALE D+P+2E+M (96U.L),  

CARTIER MIHAI STURZA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU, ORAŞ 

ODOBEŞTI, finanţare prin programul de construire locuinţe sociale, conform Legii 

114/1996, valoarea investiţiei:  13.664.710,89 lei, investiție în derulare. 

 CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE SOCIALE D+P+2E+M (60U.L),  

CARTIER MIHAI STURZA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU, ORAŞ 

ODOBEŞTI, finanţare prin LEGEA 11, valoarea investiției: 7.495.486,00 lei durată 

(2016- 2019), investiție în derulare.  

 DRUM DE LEGĂTURĂ DN 2D – DN 2M ŞI MODERNIZARE REŢEA  

STRADALĂ LOCUINŢE ANL ŞI STRĂMUTATE CARTIER STURZA, prin 

PNDL, valoarea investiţiei: 13.374.941,53 lei, prin această investiție se asfaltează 

toate străzile din Cartierul Sturza, durata lucrărilor (2019-2021) în curs de începere 

a lucrărilor de execuție. 

 MODERNIZARE, REABILITARE ȘI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC  

ODOBEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA , durata (2019- 2021), valoarea investiției 

4.115.504,00 lei, prin această investiție se reabilitează și modernizează Liceul 

Tehnologic Odobești, investiție în curs de începere a lucrărilor.  

 

                                                              Întocmit, 

                                                              Inspector 

                                                                       Agafiței Victor-Cristian 

 

 

 

 



 

 
URBANISM 

 

Obiectivul compartimentului constă în aplicarea și executarea legislației în 

vigoare în domeniul urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire. 

 

Atribuții: 

- verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării 

certificatelor de urbanism și autorizaţiilor de construire; 

- verifică pe teren situaţiile neclare din documentele prezentate în vederea 

emiterii autorizaţiilor de construire şi certificatelor de urbanism; 

- formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază 

documentaţii necorespunzătoare sau incomplete; 

- formulează răspunsuri la diverse solicitări din domeniul de activitate; 

- acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; 

- ţine evidenţa şi înregistrează Certificatele de Urbanism si Autorizaţiile de 

Construcţie emise pentru lucrări de construire, cât şi pentru lucrări tehnico-edilitare; 

- regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

- întocmeşte referatele privind recepţia lucrărilor pentru eliberarea 

autorizaţiilor de funcţionare; 

- întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; 

- participă la expertize în teren şi dosare de instanţă; 

- arhivează documentele a căror evidenţă o ţine; 

- verifică pe teren unde este cazul şi răspunde la sesizările privind disciplina în 

construcţii; 

- întocmeşte procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; 

- întocmeşte dosarele pentru a fi înaintate în instanţă de către Serviciul Juridic, 

în cazul nerespectării măsurilor dispuse în Procesele verbale de constatare a 

contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor. 

 

În anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități: 

- verificarea documentației, redactarea, înregistrarea și eliberarea unui număr 

de 457 certificate de urbanism;  

- verificarea documentației, redactarea, înregistrarea și eliberarea unui număr 

de 107 autorizații de construire; 

- verificarea documentației, redactarea, înregistrarea și eliberarea unui număr  

de 245 autorizații branșamente utilități; 

- verificarea documentației, redactarea și eliberarea unui număr de 27 

certificate de nomenclatură stradală;  

- au fost verificate documentațiile depuse de catre SC RCS & RDS SA pentru  

obiectivul "Intercity Focșani, Mărășești, Panciu", SC RCS & RDS SA pentru 



 

obiectivul  "Intercity Odobești, Jariștea, Bolotești",  documentații pentru publicitate 

temporară,  în scopul redactării, înregistrării și emiterii avizului Primarului orașului 

Odobești; 

- au fost verificate 7 documentații depuse, în scopul emiterii avizului de 

oportunitate pentru întocmire PUZ-uri; 

- participare în comisii de recepție la terminarea lucrărilor la un număr de 80  

construcții autorizate și întocmire documente de regularizare taxe; 

- eliberarea de copii, la cerere, ale unor documente sau planuri gestionate de  

compartimentul urbanism;  

- verificarea și soluționarea unui număr de 8 petiții; 

- redactarea unui număr de 28 adeverințe și răspunsuri la diverse  solicitări  

formulate de cetățeni; 

- s-a oferit în mod regulat asistenţă directă sau telefonică proprietarilor de 

imobile, în legătură cu diverse aspecte ce ţin de disciplina în construcţii şi de 

activitatea/atribuţiile compartimentului; 

- informarea și îndrumarea cetățenilor în procedura de obținere a actelor de  

autoritate urbanistică sau privind alte aspecte conexe (avizare, autorizare, dreptul 

de proprietate etc.);   

- prezentarea documentelor solicitate și colaborarea cu reprezentanții I.S.U. la  

controalele efectuate periodic de către această instituție; .  

- redactarea și transmiterea de situații solicitate de alte instituții;  

- acțiuni comune cu  Inspectoratul în Construcții.  

- control al disciplinei în construcții pentru diferite obiective.        

- participare la comisia de inventariere anuală.        

 

S-a exercitat controlul propriu privind disciplina în construcții, astfel: 

 a) verificarea executării lucrărilor de construcții numai în baza unei 

autorizații de construire/desființare valabile; 

 b) verificarea executării lucrărilor de construcții cu respectarea  prevederilor 

autorizațiilor și documentațiilor tehnice; 

Au fost întocmite rapoarte, statistici, evidențe, pentru. I.N.S. (lunare, 

trimestriale, anuale), respectiv: 

   Autorizații de construire      – ACC: 12 raportări 

   Locuințe terminate      – LOC 1T: 4 raportări 

   Apă – canalizare       – AC: 1 raportare 

   Străzi orășenești               – SO: 1 raportare 

   Modificarea fondului de locuințe – LOC 2: 1 raportare 

               

Obiectivele pentru anul 2019: 

- îndeplinirea atribuţiilor cu mai multă promptitudine; 

- creşterea operativităţii în procesul emiterii Certificatelor de Urbanism şi  

Autorizaţiilor de Construire; 

 



 

- colaborarea operativă între direcţii şi servicii în toate domeniile de activitate, 

asumarea şi respectarea procedurilor de sistem al managementului calităţii 

implementate la nivelul Primăriei Orasului Odobesti. 

 

                                                                 Întocmit, 

                                                                  Inspector 

                                                                         Bolovan-Bejan Mirela 
 

 

 

2. COMPARTIMENT INFORMARE TURISTICĂ 

  Pe parcursul anului 2018, în cadrul Centrului Național de Informare și 

Promovare Turistică Odobești, am desfășurat următoarele activități relevante:  

o Activități de informare a turiștilor ajunși în Odobești despre obiectivele ce  

pot fi vizitate și oferirea de materiale informative, precum: pliante, hărți, cărți 

poștale și vizionarea de clipuri video de prezentare a destinației. 

o Promovarea orașului Odobești prin întreținerea paginii de Facebook „Centrul  

de Informare Turistică Odobești“ și publicarea de informații despre această 

destinație turistică. 

o Participarea la evenimentul anual tradițional „Toamna Odobeșteană”, prin  

promovarea evenimentului și asigurarea protocolului invitaților. 

o Realizarea de fotografii cu obiectivele turistice, ecumenice și de interes  

geografic din destinația Odobești și promovarea principalei îndeletniciri a 

locuitorilor podgoriei Odobești: viticultura (culesul viei, procesarea, mesteșugul 

vinului, etc.) 

o Organizarea și promovarea evenimentului  „Cupa Viilor Domnești”,  

penultima etapă din Campionatul Național Individual al României la Endurocross 

desfașurată la Odobești pe 29 septembrie 2018, organizată de ACS Odobești 

împreună cu Primăria Odobești și Consiliul Județean Vrancea. 

o Obținerea de sponsorizări pentru susținerea evenimentului la nivel național. 

o Realizarea, clipului de prezentare al orașului Odobești - Orașul viilor  

domnești. 

o Promovarea destinației Odobești prin intermediul rulării documentarului  

„Vrancea noastră dragă“. 

o Participarea la activități în colaborare cu Casa de Cultură Odobești, precum:  

„Târgul Mărțișorului“, „Ziua Culturii Române“, lansări de carte, „Crosul Copiilor“, 

comemorarea eroilor căzuți în Primul Război Mondial și toate evenimentele 

cultural-artistice dedicate Centenarului Unirii. 

o Organizarea, primei ediții a „Mausoleelor pe Motocicletă”. Evenimentul a  

avut ca scop promovarea celor trei mausolee de pe teritoriul Vrancei, monumente 

istorice ridicate în cinstea jertfei celor căzuți în Primul Război Mondial. Au fost 



 

depuse coroane de flori la Soveja, Mărăști și Mărășești. Startul evenimentului s-a 

dat la Odobești. 

o Participarea activă la evenimente precum Ziua Copilului, Ziua Femeii, etc. 

o Informarea mass-media locală cu privire la principalele evenimente din  

orașul Odobești prin intermediul comunicatelor de presă. Astfel, s-au transmis 

informaţii despre proiectele derulate, informări utile pentru operatorii turistici şi au 

fost promovate evenimente.  
                                                                              

                                                                              Întocmit, 

                                                                 Director 

                                                                  Gîrleanu Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă în 

anul 2018 au constat în îndeplinirea obiectivelor specifice, aplicarea procedurilor 

organelor statului, instrucţiuni, regulamente şi ordine emise de organele superioare. 

Astfel, s-au întocmit: 

 fişa localităţii; 

 planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă al oraşului Odobeşti; 

 carnetul cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de  

adunare/îmbarcare şi primire-repartiţie a evacuaţilor; 

 planul cu principalele activităţi pe anul 2018; 

 planul de evacuare a primăriei oraşului Odobeşti şi biblioteca orăşenească în  

caz de conflict armat; 

 jurnalul acţiunilor de evacuare/primire - repartiţie a oraşului Odobeşti; 

 planul comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 

 planul de activitate al comitetului local pentru situaţii de urgenţă al oraşului  

Odobeşti; 

 planul de apărare împotriva incendiilor; 

 planul de evacuare a populaţiei, unor bunuri materiale şi colectivităţi de  

animale în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în oraşul Odobeşti; 

 rapoarte de intervenţie; 

 în cursul anului 2018 autospeciala P.S.I. din dotare a participat la peste 160  

de intervenţii pentru stingerea şi localizarea incendiilor; 

 s-a întocmit un plan de intervenţie al oraşului Odobeşti; 

 registrul istoric al oraşului Odobeşti; 

 reactualizarea planului  de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului  

Odobeşti; 

 s-au întocmit contracte de prestări servicii P.S.I. cu 5 comune arondate  

oraşului Odobeşti; 

 s-au încheiat un număr de 46 de contracte de voluntariat; 

 s-a întocmit necesarul de materiale de intervenţie;  

 s-au efectuat controale în şcoli, grădiniţe şi la gospodăriile cetăţeneşti; 

 s-a efectuat studiul individual a legislaţiei privind situaţiile de urgenţă şi P.S.I.  

s-a participat la instructaje lunare şi trimestriale;  

 în anul 2018 s-au achiziţionat materiale necesare pentru buna funcţionare a  

serviciului; 

 s-a participat cu grupa de stingere a incendiilor la concursul judeţean  

obţinându-se o clasare pe locul II; 

 reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi al  

Centrului operativ cu activitate temporară al oraşului Odobeşti conform 

prevederilor H.G. nr.1491 din septembrie 2004 şi a O.U.G. nr. 21 din aprilie 2004 

privind Sistemul Naţional de management al Situaţiilor de Urgenţă;  

 reactualizarea componenţei Centrului operativ cu activitate temporară; 



 

 organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor dedicate aniversării a 82  

de ani a Zilei Protecţiei Civile din România; 

 participarea la organizarea, pregătirea şi desfăşurarea concursului cu tematică  

de protecţie civilă „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA” faza pe judeţ destinat 

elevilor din gimnaziu şi liceu; 

 completarea Planurilor proprii de pregătire pentru echipele specializate pe  

tipuri de intervenţie formate din personal voluntar, planuri propuse de către şefii 

acestor echipe şi aprobarea lor de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă; 

 participarea la cursul de perfecţionare „Managementul Situaţiilor de Urgenţă”  

a personalului din cadrul serviciului; 

 executarea controalelor conform graficului de control şi graficului de  

informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei 

pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei. 

 

                                                                                    Întocmit,  

                                                                                Şef   Serviciu 

        Balaci Luciean-Cristinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR 
 

 

SITUAȚIE  PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DE STARE CIVILĂ DIN ANUL  

2018 

  Documente  primite și înregistrate:             1411 

- înregistrari acte naștere,              19  

din care:    - transcrieri              17 

   - adopții                          2 

- înregistrări acte căsătorie               50 

din care transcrieri                3 

- înregistrări acte deces                         87 

din care transcrieri                - 

- divorț pe cale administrativă                                 1 

- sentințe civile de divorț               28 

- schimbare nume pe cale administrativă                6            

- recunoaștere minori                          - 

- mențiuni locale si primite din alte localități,  

operate și comunicate                                   1076 

- extrase de pe actele de stare civilă și  

dovezi celibat eliberate                    91         

- certificate eliberate                          531 

- extrase multilingve eliberate                 21 

- livrete de familie eliberate                32 

- formulare E 401 privind componența familiei      14 

Toate actele au fost întocmite în baza certificatelor constatatoare de naștere și 

deces și în baza declarațiilor de căsătorie și divorț. 

Transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în 

străinătate la autoritățile locale competente, s-a efectuat în baza aprobării 

Primarului orașului Odobești, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P Vrancea. 

  

 

COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

- Populație deservită                                                                    32516 locuitori 

- Cărți de identitate eliberate                                                       4003 

- Cărți de identitate provizorii eliberate                                       259 

- Schimbări de domiciliu efectuate                                              311 

- Vize de reședintă aplicate                                                          498 

- Cărți de identitate eliberate pe baza de procură specială           39 

- Mențiuni deces operate în evidențe                                            289 

- Persoane luate în evidența la naștere                                          197 



 

- Furnizări date din Registrul permanent de evidență a populației 71 

- Acțiuni cu camere mobile de preluat imagini                               15 

- Persoane puse în legalitate                                                            46 

                                                                                   

                                                                                     Întocmit,  

                                                                    Agent șef principal de poliție 

              Rogozea Valentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” 

 
INTRODUCERE 

 

Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” din Orașul Odobești este o 

instituție publică cu personalitate juridică, înregistrată la Ministerul Finanțelor 

Publice cu CIF nr. 4447223, are sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 31 și puncte de 

lucru în strada Libertății nr. 124 și strada Libertății nr. 386 din cartierul Unirea.  

Instituția își desfășoară activitatea în baza unui Regulament de Organizare și 

Funcționare, întocmit în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 

decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale și Ordonanța de Urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 

privind managementul instituțiilor publice de cultură, Regulament actualizat și 

aprobat de Consiliul Local al Orașului Odobești. 

Casa de Cultură are în subordine activitățile Bibliotecii Publice „Ana 

Georgescu”, ale Filialei „Dimitrie Cantemir” din cartierul Unirea și ale 

„cinematografului” Odobești, fiind autorizată să proiecteze filme de Consiliul 

Național al Cinematografiei, în baza Certificatului de înscriere în Registrul 

Cinematografiei nr. 829/10.03.2008. 

Activitățile enumerate mai sus corespund codurilor CAEN 9001, 9101 și 

5914, și sunt validate prin Certificatul Constatator nr. 535/12.03.2018, emis de 

Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea. 

Programul manifestărilor este înaintat la început de an Consiliului Local 

Odobești și Compartimentului Buget-Finanțe din cadrul Primăriei Odobești, spre a 

fi aprobate și bugetate, în funcție de posibilitățile autorităților locale, în 

concordanță cu stategiile și politicile culturale stabilite de autoritățile în subordinea 

cărora funcționează. 

Așa cum se va putea constata din conținutul acestui raport de activitate, 

manifestările culturale sunt în realitate produse și servicii pentru satisfacerea 

nevoilor culturale și educative comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și 

participare a cetățenilor la viața culturală. Manifestările realizate de Casa de 

Cultură au rol cultural, educativ, formativ și turistic, punând în valoare patrimoniul 

istoric, cultural și turistic local. Nu în ultimul rând, activitățile instituției sunt puse 

în serviciul reconstrucției identității Orașului și Podgoriei Odobești, prin 

promovarea personalităților orașului, cele de ieri și cele de azi. 

Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” din Odobești creează legături 

culturale pe orizontală la nivel comunitar, local și județean, dar și pe verticală cu 

instituții de cultură din România. În anul 2018, Casa de Cultură „Constantin C. 

Giurescu” a desfășurat un program complex cu activități culturale, artistice, istorice 

și de promovare a personalităților și evenimentelor importante din trecutul și 

prezentul Orașului Odobești. De asemenea, au fost organizate evenimente din 



 

calendarul cultural național, toate în parteneriat cu instituțiile de învățământ din 

localitate. 

De menționat că activitățile instituției sunt realizate cu participarea tuturor 

compartimentelor, respectiv Casa de Cultură, Biblioteca și Cinematograful, toate 

cele trei compartimente fiind implicate, fiecare pe domeniul său, în aceste activități.  

În afara agendei culturale comune, fiecare compartiment are o agendă 

proprie, conform specificului postului. Mai precis, Clubul de muzică, coordonat de 

Domnul Stelian Ene, desfășoară activități în primul rând educative, de instrucție 

muzicală, cu instrumente (pian, vioară, acordeon), dar și instrucție vocală, la Clubul 

de muzică participând copii de la o vârstă fragedă, din oraș și din celelalte localități 

ale Podgoriei. În cursul anului 2018 au fost înscriși la cele 5 cercuri ale Clubului, 

35 de copii, care au urmat sistematic pregătirea. Rezultatele se văd, pe de o parte în 

spectacolele care au loc în cursul anului (15 ianuarie, 24 ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie, 

15 Iunie, la Toamna Odobeșteană, la Zilele Culturii, la 1 Decembrie, de Crăciun 

etc.), la minirecitalurile pe care le susțin membrii cercurilor, individual, în duet sau 

cele corale cu ocazia evenimentelor culturale, dar și în reușita acestor copii, care 

merg la Liceul de Muzică din Focșani. O recunoaștere deosebită a venit din partea 

Ambasadei Franței, care a invitat la București o elevă a Clubului de muzică, pentru 

a susține un minirecital la recepția oferită de Ambasada Franței în seara de Crăciun.  

Cât privește Biblioteca, aceasta oferă servicii de luni până vineri, atât la 

sediul din strada Libertății nr. 124, cât și la Filiala din cartierul Unirea. De 

asemenea, un serviciu important este oferit de Secția de copii, unde funcționează 

cluburi de formare și creație pentru cei mici. Filiala din Unirea a fost transformată 

din 2017 în Secție de copii.  

Referitor la cinematograful Odobești, prin operatorul de cinema, domnul 

Lucian Cristea, difuzăm filme la Focșani, Adjud și Mărășești, încasările din 

vânzarea biletelor fiind principala sursă pentru capitolul „Autofinanțare”. În același 

timp, cinematograful Odobești a participat la toate evenimentele de voluntariat 

(„Vrancea Eroică”, Zilele Filmului pentru Copii, Ziua Copilului, Ziua Eroilor, 

Școala Altfel etc.), acolo unde am fost invitați, difuzând în scopuri filantropice 

filme în mai multe localități din județ. De asemenea, difuzăm filme cu titlu gratuit 

la Casa de Cultură din Odobești pentru diferite proiecte educaționale ale școlilor 

din localitate, la centre de vârsta a treia și pentru persoanele cu dizabilități, pentru 

aceștia din urmă având perioade din an cu o agendă săptămânală. Din această 

privință, activitatea de cinema este și una cu caracter profund social pentru 

comunitate. În cursul anului 2018, cinema Odobești a difuzat filme pentru un 

număr de 13401 spectatori. 

 Așa cum ne-am propus în 2017, anul 2018 a fost prioritar pentru digitalizarea 

fondului de carte, operațiune încheiată la sfârșitul anului, astfel încât astăzi orice 

cititor poate intra online pe site-ul instituției (www.bibliotecaodobesti.ro) și 

verifica, eventual rezerva titlul dorit. Ideal ar fi ca programul de digitalizare să se 

extindă la etapa a doua, respectiv la comanda online a titlului de către cititor, prin 



 

achiziționarea de către Casa de Cultură a hardware-ului necesar eliberării 

permisului tip card și inventarierea cărților prin aplicarea codului de bare. 

  La capitolul minusuri notăm învechirea până la limita funcționării a 

computerelor Bibliotecii Publice, atât la sediu, la secția de copii, cât și la filiala din 

Unirea. Din acest motiv a scăzut mult frecvența cititorilor, care doresc să consulte 

diferite informații în format electronic sau să le descarce în format pdf ori să 

efectueze teme, lucrări de seminar etc. Dotarea bibliotecii cu un sistem informatic 

performant este o urgență, pentru ca Biblioteca să nu ajungă un muzeu al cărții. În 

acest sens am înaintat la început de an o cerere specială către Primărie, respectiv 

compartimentul buget-finanțe. 

Pentru anul 2018, Casa de Cultură a pregătit și realizat în perioada ianuarie – 

decembrie un proiect de promovare a anului Centenarului, denumit „Centenarul 

Unirii în Odobeștii Vrancei”, unul dintre puținele de acest gen din România, proiect 

promovat pe site-ul Casei de Cultură și al Primăriei Odobești.  

Activitatea Casei de Cultură este finanțată de Consiliul Local al Orașului 

Odobesti, instituție care asigură în măsura posibilităților, bugetul necesar derulării 

activităților culturale și a permis ca în localitate să funcționeze o instituție de 

cultură cu o agendă culturală serioasă, din care nu a lipsit, pe lângă evenimentele 

culturale, promovarea istoriei și memoriei orașului Odobești. 

Toate activitățile organizate de Casa de Cultură au fost realizate în 

parteneriat cu instituțiile de învățământ din Odobești și localitățile vecine, cu 

instituții de cultură din județ, unele cu ISJ Vrancea, cu biserica locală și 

arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cu sprijinul Primăriei și al poliției orașului 

Odobești. Activitățile au fost promovate prin mass-media și pe site-ul Primăriei, pe 

site-ul Casei de Cultură, ca informațiile să ajungă la cei interesați de actul cultural. 

 

CRONOLOGIA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE  

 

Ziua Culturii Naționale la Odobești – 15 ianuarie 

Eminescu și Unirea românilor  

Luni, 15 ianuarie 2018, Casa de Cultură din Odobești a inaugurat simbolic 

Centenarul Unirii cu o manifestare dedicată 

Poetului Național Mihai Eminescu și rolului său 

în cultivarea conștiinței naționale. În primul 

rând, a fost evidențiată activitatea sa de jurnalist 

în sprijinul cauzei românilor, activitate care l-a 

transformat într-o persoană indezirabilă, 

marginalizată și urmărită de serviciile secrete 

austriece, țariste și românești. Apoi, s-a 

remarcat prin poziția sa ca organizator al 

primului Congres al românilor de pretutindeni, 

în 15 august 1871, la mormântul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna, pentru 

comemorarea anexării nordului Moldovei (Bucovina) de către austrieci. Am oferit 



 

participanților o carte poștală cu portretul poetului și celebra „Doină”, recitată în 

premieră la Iași, în 5 iunie 1883, cu ocazia 

dezvelirii statuii domnitorului moldav. Față de 

alți intelectuali ai vremii abonați la sinecurile 

Puterii, care nu aveau curaj să vorbească de visul 

României Mari, Mihai Eminescu a crezut în 

unirea românilor într-un singur stat și toată viața 

a militat pentru acest ideal. Generația de pe 

băncile Școlii și generația de vârsta a treia au 

încercat să marcheze într-o manieră insolită evenimentul, omagiind poetul care 

exemplifică prin suferință și candoare, prin nedreptățile suferite și tragismul vieții, 

destinul țării în care trăim. Acest lucru a fost posibil datorită profesorilor Cristina 

Lățcan, Gabriel Ciribașa și Clubului „Femina” al doamnelor din Orașul Viilor 

Domnești. Gândit într-o formă interactivă, momentul s-a derulat prin implicarea 

directă a elevilor claselor a X-a și a XII-a de la Liceul Tehnologic din Odobești, 

care au cântat, recitat și citit din opera poetului care s-a născut pe 15 ianuarie 1850. 

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul „Femina” din 

Odobești, Clubul Copiilor din Odobești și Biserica locală. 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Unirea Principatelor Românie - 24 ianuarie 

De mai bine de un secol și jumătate, pe 24 ianuarie, în teritoriile locuite de 

români este sărbătorită alegerea colonelului Al. Ioan Cuza, ca domn al celor două 

Principate, Moldova și Țara Românească. Casa de Cultură din Odobești a marcat 

acest eveniment marți, 23 ianuarie, la Casa de Cultură, iar miercuri 24, Unirea a 

fost sărbătorită la nivel oficial, în Municipiul Focșani, alături de celelalte instituții 

de cultură din județ. 

 

 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei – 26 ianuarie 

SAMOILĂ MÂRZA, FOTOGRAFUL UNIRII (1886-1967)  

Manifestările dedicate Centenarului Unirii din 1918 s-au deschis oficial, vineri, 26 

ianuarie 2018. Prima manifestare din această serie a fost dedicată omului care a 

înveşnicit cu fotografiile sale Unirea de la 1 Decembrie - 

Samoilă Mârza. Am relatat destinul acestui tânăr ofiţer român 

din Transilvania aflat în Armata austro-ungară, pe care sfârşitul 

războiului l-a găsit la Viena şi l-a transformat, în mai puţin de o 

lună, în „Fotograful Unirii”. Povestea acestui fotograf  venit pe 

bicicletă să eternizeze Unirea a fost aşternută pe hârtie de 

nepotul acestuia, fostul deținut politic şi geolog de prestigiu, 

Aurel A. Sântimbrean. Cu această ocazie au fost lansate 



 

biografia „Samoilă Mârza, 1886-1967” şi logo-ul oficial al Centenarului stabilit de 

Ministerul Culturii, personalizat cu numele Oraşului Odobeşti. Elevii Liceului 

Tehnologic și cei ai Liceului Teoretic din localitate, cadre didactice, Clubul 

„Femina”, persoane de vârsta a treia și 

invitați din Focșani au aflat povestea celui 

care ne-a lăsat singura mărturie fotografică a 

Marii Adunări de la Alba-Iulia. Participarea 

elevilor de la Liceul Teoretic s-a făcut cu 

sprijinul directorului Nelu Taman și al 

profesoarelor Constanța Giurcan și Ema 

Dragomir, iar din partea Liceului Tehnologic 

cu cel al directorului, prof. Vasilica Zaharia și al profesoarelor Rodica Moraru și 

Larisa Hărăbor. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea excepțională a 

managerului Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu”, Dr. Teodora Fîntînaru. 

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul „Femina” din 

Odobești și Clubul Copiilor din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei - 23 februarie 

EPISCOPII UNIRII  

Casa de Cultură din Odobești a organizat vineri, 23 februarie 2018, în cadrul 

manifestărilor dedicate Centenarului Unirii de la 1918, 

evenimentul „Episcopii Unirii”, ocazie cu care au fost omagiați 

conducătorii spirituali ai românilor din Transilvania. La această 

manifestare au participat alături de autoritățile Orașului, Înalt 

Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian al Buzăului și Vrancei, 

elevi ai liceelor din oraș, slujitori ai Bisericii și odobeșteni 

dornici sa cunoască acest eveniment. Pentru prima dată, slujitorii 

Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Greco-Catolice din Transilvania 

au fost omagiați împreună, trecând peste animozitățile generate 

de politica duplicitară a regimului comunist, care a reușit să-i dezbine pe românii 

din Transilvania după 1948, pe motive 

religioase. Preoții, diaconii, monahii, 

ieromonahii și episcopii ortodocși și greco-

catolicii din Transilvania au fost în fruntea 

comitetelor unioniste și au condus delegațiile 

românilor la Marea Adunare de la Alba-Iulia. 

Dacă românii din Transilvania nu și-au uitat 

limba română, nici nu au abandonat legăturile 

cu frații lor moldoveni și munteni, acest lucru 

s-a datorat slujitorilor Bisericii, care erau hirotoniți preoți și episcopi în Țara 



 

Românească și Moldova, întreținând memoria apartenenței la același neam și 

aceeași limbă. Pentru atitudinea lor, episcopii Ilie Iorest și Sava Brancovici au fost 

încarcerați, iar ieromonahii Visarion Sarai și Sofronie de la 

Cioara au murit de frig în temnițele austriece din Kufstein, la 

fel cum au primit moartea preoții Moise Măcinic din Sibiel și 

Ioan din Galeș. Nu au fost iertați nici credincioșii care luptau 

pentru limbă, credință și neam, ca de pildă țăranii Oprea 

Miclăuș din Săliștea Sibiului, Ioan Oancea din Făgăraș, ca să 

nu mai amintim dramele unor români ca țăranul Tănase 

Todoran, care a fost ucis și tras pe roată. Moartea martirică a 

sute de creștini le-a dat curaj românilor din Transilvania să-și 

păstreze limba și credința, să-și boteze copiii cu nume biblice 

pentru a nu mai fi maghiarizate, iar miracolul 1918 a fost posibil. În memoria celor 

care au crezut și au murit cu credința că moartea lor nu va fi zadarnică, Casa de 

Cultură din Odobești le-a dedicat acest eveniment. Au fost omagiați episcopii 

ortodocși și greco-catolici care în acele momente au luptat de aceeași parte a 

baricadei pentru salvarea spiritualității românești. Ne referim la Ioan PAPP – 

episcopul ortodox al Aradului – capitala ortodoxă a Transilvaniei la acea dată, 

copreședinte al Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918; ieromonahul 

Roman Cioragariu, inițiatorul și primul episcop al reînființatei Episcopii a Oradei; 

Miron Cristea, episcopul Caransebeșului, unul dintre conducătorii spirituali ai 

românilor ortodocși la Alba-Iulia; episcopul greco-catolic Demetriu Radu al Oradei; 

episcopul greco-catolic Valeriu Traian 

FRENȚIU al Lugojului; Iuliu HOSSU, 

episcopul greco-catolic al Gherlei. Cu această 

ocazie au fost lansate volumele de studii 

„Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire”, 

biografiile episcopilor Miron Cristea și Iuliu 

Hossu, un număr omagial din Ziarul „Lumina” 

dedicat Unirii de la 1918 și cartea poștală 

„Episcopii Unirii”. 

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, 

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Biserica locală, în speță parohiile din Odobești 

și din localitățile vecine, Clubul de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil 

Odobești, Clubul ”Femina” și Clubul Copiilor din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Spectacol caritabil cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 martie 

Joi, 8 martie 2018, Casa de Cultură “Constantin C. Giurescu” din Odobești a 

organizat un spectacol muzical-artistic cu scop umanitar. Evenimentul a avut loc la 

sala de cinema „Constantin Apostol” a Casei de Cultură și a urmărit strângerea de 

fonduri pentru susținerea unei eleve din Odobești. Crina Gabriela Ene s-a născut de 



 

Ziua Internațională a Femeii, pe 8 martie 

2000, iar de câțiva ani se luptă cu o boală 

cumplită. Dintre cei care au participat la acest 

spectacol pentru a o ajuta pe Crina, îi 

amintim pe elevii care au susținut recitaluri, 

compozitorul Stelian Ene, profesorii și 

directorul Liceului Teoretic „Duiliu 

Zamfirescu” – prof. Nelu Taman, care a făcut 

posibilă prezența acestora la eveniment.  

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și Clubul 

Copiilor din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei – 21 martie 

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA  
Miercuri, 21 martie 2018, Casa de Cultură din Odobești a fost gazda unui 

eveniment dedicat sărbătoririi Centenarului Unirii 

Basarabiei cu Regatul României, act săvârșit la 27 

martie 1918, la Chișinău. Invitat de onoare a fost 

ambasadorul Republicii Moldova la București, 

Excelența Sa, MIHAI GRIBINCEA, unul dintre cei 

mai respectabili istorici din țara vecină. 

Manifestarea „Basarabia, pământ românesc” a 

strâns majoritatea oamenilor de cultură ai Orașului 

Odobești și nu numai, constituind o invitație la descoperirea perioadei 1918-2018, 

cu un accent deosebit pe cunoașterea personalităților care au contribuit la momentul 

istoric de la 27 martie 1918.  

Afișul evenimentului este o lecție de istorie unde sunt publicate pentru prima dată 

împreună numele celor care au făcut Unirea și au sfârșit după 1940 în Gulagul 

sovietic. Este un calendar al demnității și 

curajului, al onoarei și suferinței, pe care 

fiecare român trebuie să-l vadă măcar o dată 

în viață. Cu această ocazie a fost prezentată 

cea mai recentă lucrare a istoricului Mihai 

Gribincea, albumul “Descriptio 

Bessarabiae”, un volum care pune în valoare 

peste o sută de hărți, din secolul XVI până în 

veacul trecut. De asemenea, am prezentat în 

premieră o serie de hărți interactive cu România Mare și o expoziție de carte despre 

Basarabia, cu volumele istoricilor Ion Nistor, Ioan Pelivan și lucrări despre 

suferințele românilor din stânga Prutului. La final toți oaspeții s-au bucurat de un 



 

mini-recital de cântece patriotice susținut de Corul de Copii al Parohiei din Irești. 

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil, Clubul ”Femina” și Clubul Copiilor 

din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei – 27 aprilie  

POVESTEA AROMÂNILOR 

Casa de Cultură din Odobești a organizat vineri, 27 

aprilie 2018, o nouă etapă din proiectul „Centenarul 

Unirii în Odobeștii Vrancei”. De această dată 

subiectul l-a constituit povestea aromânilor, drama 

tăcută a comunităților de aromâni din Balcani. 

Aromânii constituie cel mai mare grup etnic cu o 

limbă de origine latină, înrudită cu limba română. 

Aceștia trăiesc în Serbia, Bulgaria, Albania, Grecia, 

Macedonia, Bosnia-Herțegovina și România. De-a lungul istoriei, au fost numiți 

vlahi, macedo-români, machedoni, țânțari, armâni, grămușteni, pindeni, fârșiloți, 

cuțovlahi, caravlahi, în funcție de zonele unde trăiau. Originea acestora se găsește 

în metisajul populațiilor romanizate de la sud de Dunăre. Persecutați în unele dintre 

statele în care trăiesc și nerecunoscuți ca minoritate, aromânii au fost transportatorii 

Imperiului Otoman, caravanele acestora duceau mărfurile dintr-o parte în cealaltă 

parte a Imperiului. În sec. XX au luptat în cele două războaie mondiale, sperând că 

vor putea înființa un stat al lor în Munții Pind din Grecia, unde a și funcționat 

efemer un Principat. Persecutați din nou după 

Primul Război Mondial de statele naționale 

balcanice, o parte dintre aromâni au fost salvați de 

statul român care le-a oferit posibilitatea de a se 

stabili în Dobrogea și a intervenit la guvernele 

statelor balcanice pentru a li se acorda dreptul de a 

avea școli și biserici în limba aromână. În ciuda 

politicilor de deznaționalizare duse de statele de la 

sud de Dunăre, aromânii vorbesc încă o limbă arhaică înrudită cu limba română 

veche și acolo unde li se dă voie, au școli și biserici în limba lor. În Albania au 

funcționat în perioada interbelică zeci de școli și biserici și un Institut Român. Tatăl 

Maicii Tereza era aromân din familia Boiagiu, iar imnul Albaniei este scris pe o 

melodie compusă de Ciprian Porumbescu. Viața cea mai grea au avut-o în Grecia, 

unde și astăzi li se interzice să vorbească limba aromână. Dintre cei mai cunoscuți 

aromâni din Grecia îi amintim pe FRAȚII MANAKIA. În România, sute de 

aromâni au cunoscut gloria în toate domeniile: Ion Luca CARAGIALE, Toma 

CARAGIU, Ion CARAMITRU, Părintele Arsenie PAPACIOC, sportivii Gheorghe 

HAGI și Simona HALEP.   



 

Unul dintre aromânii intrați în legenda 

Balcanilor este Papa Lambru, pe numele său Pr. 

HARALAMBIE BALAMACI. Originar din 

Corcea-Albania, a militat la începutul sec. XX 

pentru înființarea de școli în limba română, 

pentru utilizarea limbii române în Biserică și 

pentru introducerea alfabetului latin în Albania.  

Din aceste motive a fost asasinat de un grup de 

naționaliști greci în ziua de Paști a anului 1914. Pentru meritele sale Albania l-a 

declarat Erou Național, în Republica Moldova au fost editate două serii de timbre 

cu efigia sa, numai în România este un necunoscut. Drama aromânilor din Balcani 

este un capitol despre care nu știm mai nimic, iar evenimentul organizat de Casa de 

Cultură din Odobești a avut ca scop tocmai acest lucru. Manifestarea s-a desfășurat 

în parteneriat cu Liceul Tehnologic și Liceul 

Teoretic din Odobești. Elevii au participat la o 

dezbatere interactivă, grație căreia au aflat despre 

miracolul etno-lingvistic reprezentat de aromâni. 

Au contribuit cu intervenții substanțiale prof. 

VASILE CHIPER de la Colegiul Național Unirea, 

ing. dr. COSTICĂ VARTIC de la Stațiunea 

Odobești, prof. CONSTANȚA GIURCAN și prof. 

LARISA HĂRĂBOR. Au mai participat prof. 

Gabriela Marin, prof. Beatrice-Janina Pană și Clubul FEMINA.  

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și Clubul 

Copiilor din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Ziua Proclamării Independenței de Stat a României – 9 mai 

Casa de Cultură, în parteneriat cu Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic din 

Odobești, a organizat miercuri, 9 mai 2018, 

un memento dedicat zilei istorice când Mihail 

Kogălniceanu declara în Parlamentul 

României: „Suntem independenți, suntem 

națiune de sine stătătoare!”. Era începutul 

reconstruirii identității naționale, după 

aproape jumătate de mileniu în care Țările 

Române au fost sub jugul umilitor al turcilor. 

Era pentru prima dată când, oficial, după 

recunoașterea Unirii de la 1859, România declara război Porții.  

A doua zi, pe 10 Mai, Regele Carol I a validat Proclamația Ministrului de Externe. 

Independența însă nu s-a cucerit cu declarații, ci cu sacrificiile a mii de tineri din 



 

toate satele României, încât nu există biserică din secolul XIX în care să nu găsim 

un Pomelnic al eroilor din Războiul de Independență. Pe jertfa acestor tineri 

nevinovați s-a construit România modernă și am primit de la Marile Puteri, 

Dobrogea și deschiderea la mare. Pe 9 Mai 1945 s-a sfârșit cel de-Al Doilea Război 

Mondial și astăzi, pe bună dreptate, se sărbătorește Ziua Europei. Înainte de toate 

însă, 9 Mai este Ziua Proclamării Independenței de Stat a României, a ieșirii din 

robia unei jumătăți de mileniu, în care Țările Române au fost obligate să trăiască 

închise, rupte de lume, politica externă se făcea la Istanbul ori Moscova și plăteam 

tribut anual Porții. Elevii din Odobești, însoțiți de profesori, nu au uitat că nașterea 

României moderne a început cu Declarația de Independență, rostită de Mihail 

Kogălniceanu pe 9 mai 1877 și au dedicat un moment aniversar acestei zile. 

Narațiunea evenimentului istoric a fost prezentată de prof. Constanța GIURCAN, 

care le-a explicat elevilor preliminariile Războiului de Independență și urmările 

acestuia în evoluția României.Cu ocazia manifestării, Casa de Cultură le-a oferit 

invitaților o carte poștală cu o imagine simbolică din Războiul de Independență.  

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și Clubul 

Copiilor din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Ziua Eroilor Neamului – 17 mai 

De Ziua Eroilor Neamului, Primăria Orașului Odobești, Consiliul Local și Casa de 

Cultură au organizat o manifestare de comemorare a odobeștenilor căzuți în 

războaiele de apărare: de la Războiul de Independență din 1877 și Primul Război 

Mondial (1914-1918), la cel de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945). 

Evenimentul s-a desfășurat la Monumentul Eroilor Odobeșteni, din Centrul Civic, 

ansamblu statuar realizat prin subscripție publică de sculptorul Theodor Burcă la 

începutul anilor ‘20. Pentru acest moment de comemorare, Casa de Cultură a 

pregătit un pliant cu numele eroilor din Odobești și fosta comună Pățești, căzuți la 

datorie pe fronturile de la sud de Dunăre, de la Mărășești și Oituz sau de la 

Stalingrad ori Munții Tatra.  

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, 

Clubul de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și 

Clubul Copiilor din Odobești, Biserica locală, în speță parohiile din Odobești și din 

localitățile vecine 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„PE EROI SĂ NU ÎI CĂUTAȚI ÎN MORMÂNT, 

CI ÎN INIMILE VOASTRE!” - 17 mai 
În exclusivitate pentru Vrancea, la Odobești, de Ziua 

Eroilor a fost proiectat un film documentar pentru 

Anul Centenar, realizat de Camelia Moise, antropolog 

și regizor de film, nepoata eroului Gheorghe Moise, 

căzut în cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Filmul a rulat simultan, gratuit, în mai multe localități 

din România, în semn de recunoștință față de eroii 

români 

 

 

 

 

 

 

Ziua Internațională a Copilului - 1 iunie 

Ediția a cincea a CROSULUI COPIILOR 

 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Casa de Cultură ”C. C. Giurescu” din 

Odobești a organizat vineri, 1 Iunie 2018, un 

program cu manifestări artistice și sportive 

dedicate acestui eveniment. Peste 500 de 

elevi din mai bine de zece localități vrâncene 

au participat la evenimentele dedicate de 

odobeșteni Zilei Internaționale a Copilului. 

Dintre acestea s-a evidențiat a cincea ediție a 

Crosului Orașului Odobești, manifestare 

inițiată de Casa de Cultură, care tinde să 

devină una dintre cele mai importante acțiuni organizate în Vrancea cu această 

ocazie. 

S-au aliniat la start elevi de la Școlile gimnaziale din Andreiașu de Jos, Mera, 

Vârteșcoiu, Jariștea, Gugești, Câmpineanca, 

Măicănești, Bălești, Gologanu, Tâmboiești, 

Panciu, Liceele Teoretic și Tehnologic din 

Odobești, iar din Municipiul Focșani: Liceul 

Auto „Traian Vuia”, Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” și Școala nr. 7. 

Evenimentul dedicat copiilor a fost organizat de 

Casa de Cultură, cu sprijinul Primăriei Odobești, 

al Poliției Orașului Odobești, al SAJ Vrancea, al 

Bibliotecii Publice, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, cu 



 

participarea Centrului de Informare Turistică din Odobești, a Comitetului Olimpic 

și Sportiv Român, a Asociației Club Sportiv 

Odobești, a Clubului Copiilor din localitate și a 

instituțiilor de învățământ amintite mai sus. La 

ediția din acest an profesorul Cătălin Pionescu a 

oferit din partea Comitetul Olimpic și Sportiv 

Român, tricouri, șepci, diplome și medalii tuturor 

celor care s-au implicat în acțiunea de la Odobești. 

Câștigătorii au primit diplome, medalii și tricouri 

personalizate din partea organizatorilor. De la ora 13 toată lumea a fost invitată la 

film, gratuit. Pe lângă cros, a mai avut loc o demonstrație de motociclism și karting, 

iar cei mici au avut posibilitatea să-și etaleze imaginația la desene pe asfalt. 

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic, Școala 

Câmpineanca, Școala Mera, Școala Andreiașu de Jos, Școala Vîrteșcoiu, Școala 

Jariștea, Școala Gugești, Școala Măicănești, Școala Bălești, Școala Gologanu, 

Școala Tâmboiești, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” 

din Panciu, Liceul Auto „Traian Vuia” din Focșani, 

Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Școala 

nr. 7 Focșani, Poliția Odobești, Primăria Odobești, 

Clubul Copiilor din Odobești, ACS Odobești, 

Centrul de Informare Turistică din Odobești, 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Biblioteca 

Publică Odobești, SAJ Vrancea, Clubul de muzică, 

Clubul cinefil și Clubul ”Femina” din Odobești. 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Adrian Stroea, Colonelul Otto Erich Benedict, un om al războiului –– 8 iunie 

Casa de Cultură “Constantin C. Giurescu” din Odobești a organizat vineri, 8 iunie 

2018, lansarea celui mai recent volum al Generalului de 

Brigadă Dr. Adrian STROEA: „Colonelul Otto Erich 

Benedict, un om al războiului”, Editura Militară, 2018. 

Manifestarea s-a desfășurat în cadrul „Popasului 

Odobeștean” al Târgului de Carte organizat de Biblioteca 

Județeană ”Duiliu Zamfirescu” din Focșani. Evenimentul 

a avut loc în prezența fiului colonelului Otto Erich 

Benedict, ing. Victor Benedict și a unui numeros public. 

Colonelul Otto Erich Benedict s-a născut în 1898 într-o 

familie din Banatul sârbesc, cu tată german și mamă de 

origine aromână. Acesta a participat la Primul Război 

Mondial în Armata Austro-Ungară (ca toți supușii din 

imperiu, inclusiv românii din Transilvania), iar după desființarea imperiului și a 

armatei imperiale, în 1919 a fost primit în Armata Română. În 1936 a fost trimis în 



 

misiune la Odobești unde, între 1936-1938, a fost 

Comandantul Școlii de Subofițeri de Administrație. 

În calitate de comandant a participat la luptele de pe 

frontul de Est în Al Doilea Război Mondial fiind 

grav rănit. Fost ofițer superior în Armata Regală, la 

venirea comuniștilor s-a retras în rezistența din 

Munții Apuseni. În 1947 a fost arestat, iar din 1949 

pentru un deceniu a avut domiciliu forțat la Sebeș. 

După o viață în care a luptat în toate războaiele, s-a retras la domiciliul familiei din 

Odobești, undeva pe strada Mihai Eminescu și în decembrie 1961 a plecat la cele 

veșnice. Acestea sunt doar câteva repere din viața sa, care a constituit subiectul 

biografiei redactate de Generalul de brigadă, Dr. Adrian Stroea, autor a aproape 20 

de volume dedicate istoriei Armatei Române. Autorul a vorbit, în această carte 

despre familia de origine aromână a Colonelului Otto Erich Benedict, despre 

legăturile sale cu Odobeștii – unde s-a căsătorit cu Florica Vrabie - și despre cele cu 

Germania și Austria, unde Johan, fiul său din prima căsătorie, a fost directorul 

televiziunii de stat. 

Parteneri: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

din Focșani, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, 

Liceul Tehnologic Odobești, Clubul de lectură, 

Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul 

„Femina” și Clubul Copiilor din Odobești 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de 

Vrancea, Atlas TV, Vrancea Media 

 

 

Dicționarul academicienilor vrânceni  – 5 iulie 

Joi, 5 iulie 2018, cartea cetățenilor de onoare ai Vrancei a fost prezentată în 

premieră la Muzeul Unirii din Focșani. Evenimentul s-a 

desfășurat în cadrul parteneriatului dintre Muzeul Vrancei, 

Asociația „Simion Mehedinți” și Casa de Cultură din 

Odobești. În acest Dicționar al academicienilor vrânceni 

au fost omagiați academicienii născuți în Vrancea. Printre 

aceștia se află și GEORGE BĂRĂNESCU, singurul 

academician odobeștean și unul dintre cei mai importanți 

specialiști în domeniul motoarelor cu ardere internă din 

lume.  

Profesor și Rector al Institutului Politehnic București, 

membru al Academiei Române din 1963, Bărănescu este autorul a peste 100 de 

studii științifice, publicate în țară și în străinătate. În 1978 a „fugit” din țară și a 



 

ajuns în Statele Unite ale Americii unde a fost primit ca profesor la Illinois Institute 

of Technology – Chicago și University of 

Illinois – Chicago. După căderea regimului 

comunist a revenit în Odobești pentru a 

vizita locurile copilăriei. A trecut la cele 

veșnice pe 6 aprilie 2001 și a fost 

înmormântat la Chicago. O stradă din 

Odobești poartă numele academicianului, 

iar pe latura de nord a Monumentului Eroilor din Centrul Civic Odobești poate fi 

citit numele tatălui acestuia – judecătorul Ștefan Bărănescu, președintele 

Comitetului de inițiativă care a ridicat Monumentul. 

Parteneri: Muzeul Vrancei, Asociația „Simion Mehedinți” 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media, Adevărul 

 

 

 

Toamna Odobeșteană - 12-16 septembrie 2018 

Evenimente culturale 

În cadrul celei de-a paisprezecea ediții a Festivalului Tradițional “Toamna 

Odobeșteană”, desfășurat în perioada 12-16 septembrie 2018, au avut loc mai multe 

manifestări cultural-artistice dedicate viticulturii, festivalurilor japoneze și 

identității locale în An Centenar.  

 

Miercuri, 12 septembrie 2018 

Monografia regiunii Odobești din punct de vedere viticol 

Miercuri, 12 septembrie 2018, orașul Odobești a fost gazda unui eveniment de 

anvergură națională și anume simpozionul „Viticultura românească în An 

Centenar”. Cu această ocazie, a fost vizitată Colecția de Soiuri și clone de viță de 

vie a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație din 

Odobești și au fost susținute prelegeri pe tema viticulturii românești de către 

reprezentanți ai Institutului Național de Mașini Agricole (INMA), ai Oficiului 

Național al Viei și Produselor Vitivinicole (ONVPV), ai Academiei de Științe 

Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” etc. Toți cei prezenți au primit din 

partea organizatorilor studiul “Monografia regiunii Odobești din punct de 

vedere viticol”, apărut pentru prima dată în 1924, în Buletinul Agriculturii, nr. 4-6 

și semnat de prof. Dodun des Perrières, directorul Școlii de Viticultură din 

Odobești între 1902-1931. Volumul constituie prima monografie a Podgoriei 

Odobeștilor și a fost reeditat de Casa de Cultură din Odobești în acest an cu scopul 

de a aduce un omagiu profesorului Dodun, cel care a pus bazele învățământului 

viticol odobeștean.  Manifestarea tehnico-științifică s-a încheiat cu o degustare 

comercială de vinuri. 



 

 

Joi, 13 septembrie 2018 

CARMEN SĂPUNARU TĂMAȘ, “Festivalurile japoneze și spiritul de 

comunitate” 

Joi, 13 septembrie 2018, Casa de Cultură din Odobești a găzduit Conferința 

“Festivalurile japoneze și spiritul de 

comunitate”, susținută de antropologul 

Carmen Săpunaru Tămaș de la Universitatea 

Hyogo din Japonia. Dr. Carmen Săpunaru 

Tămaș este originară din Odobești și de mai 

bine de un deceniu este unul dintre 

ambasadorii de spirit ai Orașului Viilor 

Domnești în Japonia. În cadrul conferinței 

pe care a susținut-o la Odobești, aceasta a 

prezentat festivalurile și tradițiile din 

societatea niponă contemporană, având drept studiu de caz un festival important 

din Osaka. 

 

Vineri, 14 septembrie 2018 

ION IONESCU DE LA BRAD, Agricultura română din Județul Putna 

Vineri, 14 septembrie 2018, în cadrul proiectului dedicat unui secol de la 

reîntregirea teritoriilor românești, Casa de Cultură din Odobești a organizat 

evenimentul „Centenarul Unirii și identitatea locală”. Cu această ocazie a fost 

aniversat Jubileul Județului Vrancea, înființat în anul 1968 prin contopirea unei 



 

părți importante din desființatul Județ Râmnicu Sărat cu teritoriul administrativ al 

fostului Județ Putna și s-a omagiat personalitatea 

agronomului Ion Ionescu de la Brad, prin lansarea 

volumului „Agricultura română din Județul 

Putna”, pe care acesta l-a întocmit între 1868-

1869. Volumul este o comoară de informații despre 

fostul Județ Putna, din perioada imediat următoare 

aplicării Legii secularizării averilor mănăstirești și 

a reformelor agrare și rurale. Este singurul 

document statistic din deceniul 7 al sec. al XIX-lea, 

când au avut loc marile transformări sociale în 

viața satului românesc. Reeditarea acestui volum 

are loc la un secol și jumătate de la publicarea sa, 

în anul în care se împlinesc două secole de la 

nașterea autorului. 

 

 

 

Sâmbătă, 15 septembrie 2018 

Grupul LIRA, Mozaicul sentimentelor   

Sâmbătă, 15 septembrie 2018, a fost lansat volumul 

colectiv de poeme „Mozaicul sentimentelor”, autoare 

fiind membrele Grupului LIRA al Casei de Cultură. 

Evenimentul a fost urmat de un spectacol muzical-artistic 

coordonat de dirijorul Stelian Ene. 

 

 

 

 

 

 

Duminică, 16 septembrie 2018 

“Vis împlinit”, vernisaj de Ana Zăbrăuțeanu.  

Duminică, 16 septembrie 2018, Casa de Cultură din Odobești a fost gazda 

vernisajului expoziției de pictură „Vis împlinit”, 

semnată de Ana Zăbrăuțeanu. Evenimentul a fost 

prezentat de Elena Bârhală. 

Profesorii Lăcrămioara Teodorescu și Neculai Florea au 

lansat, în aceeași zi, două volume de poezii: „În sânul 

clipei” și „Ce dacă?”. De asemenea, pictorița Virginia 

Hossu a lansat un album de versuri în două părți: „Geneza căutărilor și căutările 

genezei” și “Trepte spre lumină”. 

Parteneri: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, 



 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație din Odobești, 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic 

Odobești, Clubul de lectură, Clubul de muzică, Clubul 

cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și Clubul Copiilor 

din Odobești, Biserica locală, în speță parohiile din 

Odobești și din localitățile vecine 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de 

Vrancea, Atlas TV, Vrancea Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilele Culturii Odobeștene   

Ediția a VII-a 

15-19 octombrie 2018 

 

Casa de Cultură ”C. C. Giurescu” din Odobești a 

organizat, în perioada 15-19 octombrie 2018, a 

VII-a ediție a Zilelor Culturii Odobeștene, 

manifestare prin care a încercat să promoveze 

valorile culturale și să racordeze orașul la viața 

culturală națională. Ediția din acest an a debutat 

luni, 15 octombrie 2018, cu două evenimente 

cultural-artistice deosebite.  

 

Ionel Moni Constantin, volumul de poeme „În oglindă” 

Profesorul de istorie Ionel Moni Constantin și-a 

lansat volumul de poeme „În oglindă” (Parodii), 

demonstrând că este un bun mânuitor al condeiului. 

Dacă lucrarea este constituită din parodii, 

evenimentul cultural nu a fost o parodie, ci o 

sărbătoare a spiritului și prieteniei. Prezentarea 

autorului a fost realizată de scriitorul Gheorghe 

Andrei Neagu. 

 



 

 

 

 

Gheorghe Mocanu, volumul de teatru 

„Heidegger” 

Al doilea moment cultural al zilei a fost 

constituit de lansarea volumului de teatru 

„Heidegger” (Editura Salonul literar, Odobești, 

2017) al scriitorului Gheorghe Mocanu. 

Evenimentul a fost prezentat de actorul de 

comedie al Teatrului Bulandra Mihai Bisericanu, 

cel care a scris și prima cronică și a făcut primele aprecieri. Ce-și poate dori mai 

mult un autor decât cuvinte elogioase din partea 

unui actor și profesor de teatru! Venirea insolită 

a globetrotter-ului neobosit Mihai Bisericanu, cu 

zâmbetul copilăriei rămas întipărit pe față, om de 

teatru și film, ajuns profesor universitar, fără să-

și piardă statura de om s-ar putea rezuma prin 

câteva cuvinte: profesionalism, rafinament 

artistic, modestie, ironie cu măsură și mult bun 

simț. 

 

Miercuri, 17 octombrie 2018    

Omagiu George Bărănescu 

Miercuri, 17 octombrie 2018, Casa de Cultură din Odobești 

l-a omagiat pe George Bărănescu, singurul academician din 

urbe și unul dintre cei mai importanți specialiști în domeniul 

motoarelor cu ardere internă din lume. Cu această ocazie a 

fost prezentat  Dicționarul academicienilor vrânceni, primul 

volum dedicat cetățenilor de onoare ai Vrancei. Prezentarea 

a luat forma unei lecții cu totul speciale despre valori, despre 

educație, despre modele de viață, despre cultura națională și 

identitatea locală, cu elevii Liceului Teoretic și Doamna 

profesoară Constanța Marieta Giurcan. 

 

Vineri, 19 octombrie 2018  

Vernisajul expoziției „Anotimpuri”, 

semnată de Florinel Agafiței 

Prezentarea volumului „Poeme târzii, 

Kladlara” 

Vineri, 19 octombrie 2018, Foyerul Casei de 

Cultură din Odobești a găzduit vernisajul 

expoziției „Anotimpuri”, autor Florinel 



 

Agafiței. Expoziția a fost prezentată de profesorul Octavian Ovidiu Opaiț de la 

Colegiul Național „Al. Ioan Cuza”, de Rodica Soreanu și Virginia Hossu. Cele 20 

de tablouri expuse pentru prima dată publicului au putut fi admirate până la 

jumătatea lunii decembrie. De asemenea, a fost publicat un catalog cu tablourile și 

un cuvânt înainte de Roxana Bărbulescu – critic de artă, prin intermediul căruia cei 

care au pășit pragul instituției au putut să afle mai multe despre tablouri și autor.  

În cadrul aceluiași eveniment, Florinel Agafiței a prezentat cel mai recent volum – 

„Poeme târzii, Kladlara” (Editura Zigotto, Galați, 2017), prima sa carte de versuri, 

autorul – istoric de formație – fiind cunoscut ca prozator (autor de povești, nuvele 

și romane). La sfârșit, după obișnuita sesiune de 

autografe, Florinel Agafiței a avut bunăvoința 

să răspundă întrebărilor elevilor cu privire la 

fascinanta lume a culorilor. 

La această manifestare au participat mai mulți 

oameni de cultură din Odobești, Focșani și 

localitățile vecine, dintre care îi amintim pe 

prof. Sebastian Ionuț Burlan – directorul Școlii 

nr. 7 din Focșani, prof. Neculai Florea, ing. 

Costică Vartic, prof. Mariana Tudoran Cabalortă, prof. Constantin Grigore, prof. 

Ema Dragomir, doamnele de la Clubul „Femina” și poetesele de la Grupul „LIRA”. 

Parteneri: Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Clubul 

de lectură, Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul „Femina” și Clubul 

Copiilor din Odobești, Biserica locală 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Colocviu dedicat memoriei Primului Război 

Mondial – 25 octombrie 

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a 

organizat joi, 25 octombrie 2018, la Odobești, 

colocviul „Patrimoniul Primului Război Mondial – 

monumente comemorative, câmpuri de luptă, 

documente de arhivă”. La manifestare au participat 

cercetători și directori ai Direcțiilor de Cultură din 

toate regiunile țării, inclusiv un reprezentant al Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, respectiv Doamna consilier superior 

MIHAELA IACOB. 

Printre cercetătorii de notorietate invitați la 

Odobești, atașați de istoria și locurile acestui județ, 

s-au numărat Dr. Raluca Iosipescu și Dr. Sergiu 

Iosipescu. Dr. Raluca Iosipescu a făcut o pledoarie 

pentru „Câmpul istoric Mărăști”, argumentând 

necesitatea introducerii acestuia pe Lista 



 

Monumentelor Istorice, iar Dr. Sergiu Iosipescu a prezentat în premieră un film 

realizat de Armata Germană cu ocazia vizitei Kaiserului pe frontul din România, 

inclusiv la Odobești și pe Măgura Odobeștilor.  

Parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea 

Parteneri media:  Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei – 2 noiembrie 

Emmanuel de Martonne, Geograful României Mari  

 

Casa de Cultură din Odobești a omagiat vineri, 2 

noiembrie 2018, în cadrul manifestărilor dedicate 

Centenarului Marii Uniri, memoria savantului francez 

Emmanuel de Martonne, în prezența Excelenței Sale, 

Doamna MICHÈLE RAMIS, Ambasadorul Franței la 

București. De Martonne a fost un geograf și pedagog 

francez îndrăgostit de România, cunoscut pentru 

contribuția sa la trasarea granițelor României Mari. Lui îi 

datorăm faimoasa hartă „Répartition des nationalités 

dans les pays où dominent les Roumains”, care a servit 

ca material documentar în favoarea românilor la Conferința de Pace de la Paris.  

De asemenea, savantul francez a dedicat ani din viață cercetării munților și văilor 

locuite de români, publicând în perioada 1899-1933 nu mai puțin de 63 de titluri 

despre România. Datorită meritelor sale, în 1912 a fost ales membru corespondent 

al Academiei Române, iar din 1919 a devenit titular, primind ulterior și titlul de 

doctor honoris causa la Universitățile din 

Iași și București. 

Cu ocazia omagierii de la Odobești, a fost 

prezentat și cel mai recent volum cu textele 

despre apartenența Basarabiei la spațiul 

geografic și etnic românesc, scrise de 

geograful De Martonne. Volumul se 

intitulează “Emmanuel de Martonne – 

avocatul României la Conferința de Pace de 

la Paris din 1919-1920, având ca subiect 

Basarabia” (Éditions Universitaires Européenes, 2018) și a fost îngrijit de istoricul 

Nicolae Enciu de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei din 

Chișinău și drd. George Ursu de la Universitatea din Suceava. 

Despre savantul francez au susținut comunicări Șerban Dragomirescu, fost 

cercetător la Institutul de Geografie al Academiei Române și Ioan Ianoș, prof. univ. 

dr. la Facultatea de Geografie a Universității București. Șerban Dragomirescu este 

și editorul în limba română a operei savantului francez (1981, 1985), pe care îl 



 

consideră unul dintre oamenii de știință care au contribuit la realizarea Marii Uniri 

de la 1918. În continuare, profesorul Ioan 

Ianoș a vorbit despre “Géographie 

Universelle”, o impresionantă Enciclopedie 

unde, în volumul din 1931, dedicat Europei 

Centrale, De Martonne a redactat capitolul 

„La Roumanie”. 

După omagierea de la Casa de Cultură, 

Excelența Sa, Doamna Michèle Ramis a 

vizitat Liceul Teoretic din localitate, unde a 

fost întâmpinată de Corul “Glissando”, care a susținut un recital special pregătit 

pentru această ocazie. Manifestarea s-a desfășurat în parteneriat cu Societatea de 

Geografie din România – Filiala Vrancea, 

Asociația „Simion Mehedinți”, Liceul 

Teoretic „Duiliu Zamfirescu” și Liceul 

Tehnologic din Odobești. 

Parteneri: Societatea de Geografie din 

România – Filiala Vrancea, Asociația 

„Simion Mehedinți”, Liceul Teoretic „Duiliu 

Zamfirescu”, Liceul Tehnologic din Odobești, 

Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, 

Clubul ”Femina” și Clubul Copiilor din 

Odobești, Biserica locală 

Parteneri media: Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media, Adevărul, Agerpres, Radio România Actualități și Ziarul „Lumina” 

 

 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei  

Unirea Bucovinei cu România – 12 noiembrie  

Luni, 12 noiembrie 2018, Casa de Cultură din Odobești a 

organizat un eveniment dedicat aniversării Centenarului 

Unirii Bucovinei cu Regatul României (1918-2018). 

Manifestarea a făcut parte din proiectul „Centenarul Unirii 

în Odobeștii Vrancei”, început în ianuarie 2018, prin care, 

lună de lună, au fost evocate personalități și momente care 

au contribuit și condus la unificarea teritoriilor românești. 

De această dată a fost celebrată Unirea Bucovinei cu 

România, care a avut loc pe 28 noiembrie 1918, în Sala 

Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, unde 

Congresul General al Bucovinei, condus de Iancu Flondor, a 

votat unirea cu Regatul României.  

Cu ocazia manifestării a fost lansat volumul „Clerul ortodox bucovinean şi Marea 

Unire din 1918”, o cercetare exhaustivă realizată de istoricul Alexandrina Cuțui de 



 

la Complexul Muzeal Bucovina din Suceava și publicată de prestigioasa Editură 

Militară din București în acest an. 

Cunoscătoare a realităților din Bucovina 

de Nord, Alexandrina Cuțui ne-a creionat 

un tablou trist, dar real al vieții românilor 

din Moldova istorică din jurul 

Cernăuților.  

Trebuie amintit că pe fondul războaielor 

dintre marile imperii vecine, desfășurate 

pe teritoriul Țărilor Române, la 1772, în 

casele egumenului de la Mănăstirea „Sf. Ioan” de pe Moșia Golești a avut loc 

Congresul de la Focșani, în 1774 Pacea de la Kuciuk-Kainargi (în Dobrogea), iar 

drept „răsplată” pentru suferințele pe care armatele de ocupație le cauzaseră 

țăranilor și târgoveților români, nordul 

Moldovei a fost făcut cadou austriecilor și 

doi ani mai târziu, domnul Grigore Ghica 

al Moldovei a fost decapitat de turci, chiar 

la Iași, pentru că protestase împotriva 

ruperii Moldovei. 

Așa a început istoria dureroasă a 

teritoriului numit de austrieci Bucovina, un 

spațiu cu o populație majoritar românească, 

unde habsburgii au dus între 1774-1918 o 

politică agresivă de colonizare cu alte naționalități pentru a contrabalansa echilibrul 

etnic. În fruntea luptei pentru apărarea limbii, tradițiilor și identității românești s-au 

aflat de cele mai multe ori preoții satelor și târgurilor. 

La un secol de la unirea Bucovinei cu Regatul României am ținut să aducem un 

omagiu slujitorilor Bisericii, care au păzit în acei ani negri spiritul românesc și au 

zidit catedrale în sufletele credincioșilor pentru a putea păstra „Tatăl nostru” în 

limba română, nu în rusă sau germană.  

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu 

Liceele Teoretic și Tehnologic din Odobești. Din 

partea Arhiepiscopiei a fost delegat Pr. Protoiereu 

Oscar Frunză, iar din partea celor două licee din 

Odobești au fost prezenți directorii: prof. Nelu 

Taman și prof. Larisa Hărăbor. Participanții la 

eveniment au primit cărți cu autograful istoricului 

Alexandrina Cuțui, care a străbătut jumătate de Românie pentru a ne prezenta cea 

mai frumoasă carte despre clerul bucovinean și Unirea din 1918!  

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic din Odobești, 

Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și Clubul Copiilor din 

Odobești, Biserica locală 

Parteneri media:Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea Media 



 

Moromeții 2, în premieră în Vrancea -  16-20 noiembrie 

În perioada 16-20 noiembrie 2018, Casa de Cultură din Odobești a difuzat în 

premieră o capodoperă a cinematografiei românești la 

Odobești, Focșani, Adjud și Păunești. Filmul continuă 

povestea familiei lui Ilie Moromete și obsesia acestuia pentru 

pământ. Vremurile însă erau altele, și oamenii, și regimul 

politic. Dacă la Odobești, Păunești și Adjud, cinefilii au fost 

mai rezervați, focșănenii au luat cu asalt sala de cinema 

„Balada” a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei”, pentru a 

viziona ecranizarea celui de-al doilea volum al romanului 

„Moromeții”. La trei decenii de la ecranizarea primului volum 

(1987), Stere Gulea a reușit să regizeze un nou film, despre 

care opiniile cineaștilor sunt împărțite, dar pe care cinefilii nu 

au vrut să-l rateze. 

Parteneri: Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Clubul cinefil Odobești 

Parteneri media: Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

Lansare de carte și vernisaj 

Rodica Soreanu – „Rugă. Poeme” – 19 noiembrie 

Casa de Cultură din Odobești a organizat luni, 19 noiembrie 2018, o întâlnire cu 

scriitoarea și pictorița RODICA T. SOREANU. Cu 

această ocazie autoarea a lansat cel mai recent 

volum, „Rugă. Poeme” (Editura PapiruS Media, 

2018) și a vernisat o expoziție de pictură. Rodica T. 

Soreanu este membră a Ligii Scriitorilor din 

Vrancea și a publicat volumele: „Trup de aur” 

(Galați, 1990); „Nesomnul florii” (Focșani, 2001); 

„Conștiința de cristal” (Ploiești, 2002); „Altă vibrație” (Râmnicu-Sărat, 2004); 

„Arta culinară (Tradiții focșănene)”, (Focșani, 2010); „Strada inelului” (Adjud, 

2014). De asemenea, a publicat poezie în reviste, jurnale și în volume colective.  

În ce privește latura artistică, Rodica T. Soreanu a participat cu lucrări la peste 30 

de expoziții de pictură, în Focșani, Reșița, Mediaș, 

Panciu, Buzău, Odobești, dar și peste hotare, în 

Italia, Japonia și Bulgaria. Lucrările sale au fost 

premiate la concursuri din România și Italia.  

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, 

Liceul Tehnologic din Odobești, Clubul de 

muzică, Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” 

și Clubul Copiilor din Odobești, Biserica locală  

Parteneri media: Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 



 

Centenarul Unirii în Odobeștii Vrancei: Unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului cu România cu Regatul României  - 29 noiembrie 

Casa de Cultură din Odobești a organizat joi, 29 noiembrie 2018, evenimentul 

dedicat aniversării Centenarului Unirii 

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu Regatul României, act istoric 

realizat pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. 

Manifestarea a constituit cel de-al IX-lea episod 

din proiectul “Centenarul Unirii în Odobeștii 

Vrancei” și a reprezentat o lecție insolită de 

istorie locală. Cei care au dorit să descopere 

istoria Odobeștilor din ultima sută de ani au avut 

ocazia astfel să trăiască pe viu acest moment al bilanțului. Autoritățile locale și 

directorii instituțiilor publice au prezentat locul 

instituțiilor pe care le conduc în iconomia 

localității, evoluția acestora în ultima sută de ani 

și proiectele de viitor. Practic, a fost un secol de 

istorie locală într-o oră.  

Au participat la eveniment Poliția Orașului 

Odobești, DGASPC Vrancea, Liceul Teoretic 

„Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic, 

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație, Grădinița 

Publică, Clubul Copiilor, Comunitatea Evreilor 

din Vrancea și Biserica locală.  

Printre cei care au vorbit despre instituțiile pe 

care le reprezintă îi amintim pe: Ing. Mihu 

Ghică – directorul Stațiunii Odobești, agent 

principal Iulian Vulcan – Poliția Odobești, 

Daniela Nicolaș – director DGASPC Vrancea, 

protoiereu Aurel Boțan, Daniel Nicolaș – 

primarul Orașului Odobești, Romeo-Valentin Muscă – directorul Casei de Cultură, 

prof. Larisa Hărăbor – directorul Liceului Tehnologic, prof. Nelu Taman – 

directorul Liceului Teoretic, prof. Veronica 

Batog – directorul Grădiniței Odobești, prof. 

Ionuț Budeanu – directorul Clubului Copiilor.  

Au înnobilat atmosfera vocile elevilor Corului 

Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” și 

colecția costumelor populare românești din toate 

provinciile țării, prezentate de elevele Liceului 

Tehnologic și directorul Larisa Hărăbor. 

Parteneri: Primăria Odobești, Poliția Orașului Odobești, DGASPC Vrancea, Liceul 

Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Odobești, Stațiunea de Cercetare 

Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație, Grădinița Publică, Clubul Copiilor din 



 

Odobești, Comunitatea Evreilor din Vrancea, Biserica locală, în speță parohiile din 

Odobești și din localitățile vecine, Clubul de muzică, Cinefil Odobești, 

Clubul ”Femina” din Odobești 

Parteneri media: Monitorul de Vrancea, Ziarul de Vrancea, Atlas TV, Vrancea 

Media 

 

 

Dublu eveniment cultural, dedicat prozei și artei grafice –  

17 decembrie 

MILCOVERITAS 2018, Vernisaj Constantin PAVEL 

Casa de Cultură din Odobești a organizat luni, 17 decembrie 

2018, un dublu eveniment cultural, dedicat prozei și artei 

grafice. Momentul cultural odobeștean s-a deschis la ora 12, 

în Foyerul instituției, cu vernisajul Salonului de Grafică 

Satirică MILCOVERITAS, aflat la cea de-a patra ediție în 

Orașul Viilor Domnești. Curatorul expoziției este graficianul 

CONSTANTIN PAVEL, care de patru decenii este animatorul 

graficii satirice din Vrancea și unul dintre cei mai apreciați 

graficieni români, fiind premiat la cele mai importante 

concursuri internaționale. 

 

Gheorghe Andrei Neagu, „Așezământul” 

Partea a doua a dipticului cultural odobeștean a fost rezervată întâlnirii cu scriitorul 

GHEORGHE ANDREI NEAGU și a avut loc 

imediat după încheierea vernisajului, în sala de 

lectură „Dumitru Pricop”. Prezent în mai multe 

rânduri în mijlocul iubitorilor de lectură din Orașul 

Viilor Domnești, de această dată autorul a lansat în 

premieră volumul „Așezământul” (Iași, 2018). 

Cartea a fost prezentată de scriitoarele Agafia 

Drăgan şi Ştefania Oproescu. La eveniment au 

participat elevi și profesori de la instituțiile de învățământ din localitate, membrele 

Clubului “Femina” și ale Grupului “Lira”, scriitori și 

alți oameni de cultură din Odobești, Focșani și 

localitățile vecine.  

Pentru a marca încheierea seriei de manifestări 

culturale pe care Casa de Cultură din Odobeşti le-a 

dedicat, în acest an, aniversării Centenarului Unirii, 

toţi cei prezenţi au primit cadou o insignă cu logo-ul 

creat de Ministerul Culturii pentru a omagia cei 100 

de ani de la Marea Unire. 

 

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Liceul Tehnologic din Odobești, 



 

Clubul de muzică, Clubul cinefil Odobești, 

Clubul ”Femina” și Clubul Copiilor din Odobești, 

Biserica locală 

Parteneri media: Monitorul de Vrancea, Ziarul de 

Vrancea, Atlas TV, Vrancea Media 

 

 

 

 

Spectacol de Crăciun - 20 decembrie 

 

Elevii Clubului de Muzică al Casei de Cultură din Odobești au susținut joi, 20 

decembrie 2018, un recital de colinde și cântece de 

Stea. Evenimentul a avut loc la Sala de Cinema 

„Constantin Apostol”. Au fost interpretate colinde 

într-o variantă originală, armonizate de 

compozitorul Stelian Ene. La sfârșitul concertului, 

toți elevii prezenți au primit cadouri. 

 

Parteneri: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, 

Liceul Tehnologic din Odobești, Clubul de muzică, 

Clubul cinefil Odobești, Clubul ”Femina” și 

Clubul Copiilor din Odobești 

 

Parteneri media: Monitorul de Vrancea, Ziarul de 

Vrancea, Atlas TV, Vrancea Media 

 

 

 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII PUBLICE 

 

 Misiunea Bibliotecii Publice 

Biblioteca Publică oferă acces gratuit la resurse și informații, pune la 

dispoziția publicului întreaga colecție de documente, achiziționează cărți și alte 

tipuri de documente care prezintă interes pentru utilizatori. Prin programele 

culturale și educaționale organizate, Biblioteca dorește să contribuie la dezvoltarea 

comunității. 

 

Obiectivele propuse pentru anul 2018: 

 funcționarea Bibliotecii ca spațiu cultural și informațional; 

 promovarea serviciilor Bibliotecii; 

 creșterea calității și a  gradului de utilizare a serviciilor. 



 

 Biblioteca Publică oferă spre împrumut peste 15 mii de volume, de natură 

enciclopedică, mai ales literatură română și străină, dar și lucrări de știință teoretică 

și aplicații practice, dicționare, enciclopedii.  

Utilizatorii activi ai Bibliotecii au acces direct la raft, pot împrumuta la 

domiciliu sau studiu în sala de lectură. 

Colecțiile sunt organizate pe domenii, după sistemul clasificării zecimale, 

accesul liber la raft fiind modalitatea principală de utilizare a fondului existent.             

Biblioteca dispune de mobilier adecvat, spațiul bibliotecii este primitor, dar 

necesită îmbunătățiri pentru  desfășurarea de activități interactive cu cei mici și 

mari deopotrivă, spații de relaxare și citit, pentru elevi, fiind cei mai numeroși 

cititori, preocupați de lecturile din programa școlară, de noutătile editoriale, dar și 

de activitățile culturale, educaționale, creative și recreative, organizate în 

Bibliotecă. 

În acest an au continuat eforturile de atragere a donațiilor pentru completarea 

colecțiilor Bibliotecii.  

Biblioteca noastră a desfăşurat diverse activităţi în parteneriat cu instituţiile 

locale, în special cu instituţiile de învăţământ. 

Biblioteca joacă un rol deosebit de important pentru elevi în perioada 

vacanțelor, în special în vacanța de vară. Astfel, am inițiat o serie de activități 

educaționale și recreative, le-am oferit elevilor posibilitatea să petreacă în mod cât 

mai  plăcut și util timpul liber și să acumuleze cunoștințe.  

În perioada când bugetul ne-a permis am organizat excursii cu elevii în 

diferite locuri din județ și chiar am putut, cu sprijinul Fundațeiei „Sf. Sava” și al 

Părintelui Mihail Milea, să ducem o grupă de elevi în tabăra de la Bisoca. 

Pe parcursul întregului an 2018 am derulat mai multe proiecte destinate 

copiilor, tinerilor, adulților și pensionarilor. O parte din evenimente au fost 

organizate în comun cu cele ale Casei de Cultură, iar altele au fost desfășurate în 

spațiul destinat Secției pentru copii, și la Filiala Unirea a Bibliotecii. De cele mai 

multe ori, Biblioteca participă și sprijină activitățile Casei de Cultură, manifestările 

din agenda Casei de Cultură fiind realizate în comun. 

Au fost derulate activități cu caracter permanent, similare celor desfăşurate în 

anul anterior, dar şi alte tipuri de evenimente particulare: lecturi in biblioteci, 

șezători literare, medalioane, expoziții de carte, ateliere de creație, vizionări de 

filmulețe informative etc.  

Biblioteca a încercat să ofere utilizatorilor o gamă cât mai largă de servicii și 

activități culturale, să vină în întâmpinarea nevoilor publicului, armonizându-și 

obiectivele propuse la începutul anului cu acțiunile intempestive din timpul anului. 

În linii mari, manifestările organizate de Bibliotecă în anul 2018 pot fi 

împărțite în trei mai categorii: 

 expoziţii permanente de carte, prezentări şi lansări de carte, mese rotunde, 

întâlniri tematice cu scriitorii și artiştii; 

 activităţi cultural - artistice şi de loisir; 

 activități destinate copiilor. 



 

Activități de lectură desfășurate la Secția pentru copii și la 

Clubul „Prietenii cărții” 

 
Lectura oferă multe beneficii pentru dezvoltarea copiilor: le 

formează abilitățile de a asculta, de a acorda atenție, de a se concentra și de a 

memora; îi ajută să înțeleagă sensul cuvintelor, le transmite 

copiilor dragostea pentru carte și învățat, le îmbunătățește abilitățile de 

comunicare prin dezvoltarea simțurilor, le stimulează imaginația și creativitatea; îi 

ajută să deprindă abilități de gândire încă de la vârste fragede.  Acestea sunt 

principalele motive pentru care organizăm Clubul de lectură pentru copii la 

Bibliotecă. De asemenea, încercăm să-i ajutăm pe copii să depășească stările de 

anxietate și stres, să se recreeze și să citească cu/de plăcere. 

O parte dintre copiii care frecventează Clubul sunt cititori fideli, altă parte 

dintre aceștia vin la Bibliotecă doar pentru a participa la activități. De la data 

înființării Clubului, în anul 2014, zeci de copii au participat și participă la activități 

sau au rămas cititorii noștri, transferându-i la secția pentru adulți, cu trecerea anilor, 

aceștia devenind între timp liceeni. 

Îată câteva imagini surprinse în timpul lecturii la Bibliotecă. 
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Activități recreative în Secția pentru copii 
      Activițățile recreative nu sunt impuse de bibliotecar. Copiii sunt doar îndrumați, 

iar ei aleg activitatea pe care doresc să o desfășoare. Astfel le-am pus la dispoziție 

copiilor jocuri de masă, șah sau puzzle-uri, hârtie colorată, creioane, lipici și alte 

materiale de creație. Copiii au acces la computere, navigând sub coordonarea 

bibliotecarului pe internet, caută diverse informații de cultură generală, informații 

pentru teme sau vizionează desene animate. Alteori vin la Bibliotecă să-și efectueze 

temele sau să realizeze diverse proiecte pentru școală. Încercăm să venim în 

întâmpinarea nevoilor copiilor, oferindu-le un spațiu amenajat și punându-le la 

dispoziție diverse materiale necesare. Activitățile recreative aduc multiple beneficii 

și sunt foarte importante, având în vedere cât de solicitante ajung să fie sarcinile pe 

care copiii le au de îndeplinit la școală. Considerăm că biblioteca poate oferi multe 

avantaje în acest sens, prin oferta variată.  

Câteva imagini în care copiii desfășoară activități în Bibliotecă, la liberă alegere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Filiala Unirea a Bibliotecii Publice 

 

 La Filiala din Unirea a Bibliotecii Publice organizăm activități similare celor 

de la Biblioteca din Odobești: expoziții de carte, aniversări de scriitori, sărbătorirea 

unor date importante din istoria României, ateliere de creație și cluburi de lectură. 

Majoritatea cititorilor înscriși sunt copii și au acces la activitățile și fondul de carte 

propus pentru împrumut de la Biblioteca din Odobești. Numărul mic de publicații 

pentru copiii de aici ne determină să aducem de la centru cărțile pe care și le doresc. 

Unul dintre minusurile Filialei din Unirea este fondul de carte insuficient pentru 

copii. Pentru anul 2019 vom iniția o acțiune de colectare de cărți din donații. De 

asemenea, vom solicita buget special pentru achiziție carte copii. 

Iată câteva imagini de la Filiala din Unirea 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliere de creație desfășurate la Secția de copii urmăresc dezvoltarea 

anumitor abilități precum: imaginația, concentrarea, abilitățile practice si simțul 

artistic, cu ajutorul jocurilor și al tehnicilor variate de creație ca de exemplu 

quilling, origami, decupare, lipire, refolosirea materialelor utilizate etc. Am încercat 

să dezvoltăm și să adaptăm fiecare atelier după nevoile și vârsta copiilor și să 

asigurăm necesarul de materiale. 

Ateliere au fost tematice, dar am ținut cont și de preferințele copiilor. Unul 

dintre cele mai îndrăgite ateliere a fost cel organizat în luna decembrie, „Ornamente 

și decorațiuni pentru Crăciun”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Datorită caracterului social al atelierelor organizate la Bibliotecă, copiii pleacă 

mai încrezători in propriile abilități de comunincare, își fac prieteni noi și devin mai 

deschiși în relațiile pe care le au cu cei din jur. Aceștia învață să-și controleze 

emoțiile și să le accepte, își dezvoltă imaginația și inteligența emoțională. 
 Planificarea activităţilor pentru anul în curs este realizată pe baza obiectivelor 

stabilite în funcţie de următoarele elemente: utilizatori - nevoile acestora;  

serviciile- ce servicii sunt necesare, ce servicii trebuie îmbunătăţite şi care dintre 

acestea trebuie redimensionate; resursele de personal; nevoile de formare a 

bibliotecarilor;  resurse financiare: utilizarea judicioasă a resurselor bugetare în 

condiţiile în care preţul publicaţiilor creşte, iar suporturile electronice devin tot mai 

necesare; identificarea unor noi surse - sponsorizări, donaţii; responsabilităţile 

bibliotecii în cadrul comunităţii.  

La nivelul utilizatorilor de servicii furnizate se impune transformarea 

bibliotecii într-un centru cultural şi informaţional cu valenţe noi şi deplasarea 

atenţiei spre diversificarea şi îmbogăţirea fondului de publicaţii, extinderea 

resurselor de informare şi documentare şi diversificarea tipurilor de documente 

deţinute. 

Se impune intensificarea anumitor acţiuni pentru a diversifica şi îmbunătăţi 

serviciile oferite: identificarea unor priorităţi informaţionale ale contextului şi 

elaborarea unor bibliografii de întâmpinare; efectuarea unor sondaje de opinie 

privind nevoile utilizatorilor noştri; iniţierea unor evenimente culturale; elaborarea 

unor materiale promoţionale; colaborarea cu mass-media pentru popularizarea 

serviciilor; accesul la Internet pentru beneficiarii serviciilor de bibliotecă. 

La nivelul resurselor de personal avem în vedere parcurgerea cursurilor de 

formare continuă în biblioteconomie, ştiinţa informării, comunicare de către 

personal,  prin participare la programe de formare continuă, stagii de instruire în 

colaborare cu instituţii abilitate. 

 

În cadrul Casei de Cultură, funcționează singurul cinematograf autorizat din 

orașul Odobești. În continuare lista cu filmele care au rulat în anul 2018 în 

Odobești: 

 

NR. 
CRT. 

TITLUL   
 FILMULUI 
(VERSIUNEA 
ROMANA ) TARA DISTRIBUITOR 

     NUMAR  
SPECTACOLE 

    NUMAR  
SPECTATORI 

1 DRAGONUL VRĂJIT UCRAINA DOUBLE4STUDIOUS 7 518 

2 TATĂ DE PROFESIE FRANȚA CINEEUROPA 3 72 

3 GLORIA 
BULGARIA-
GRECIA TRANSILVANIA 2 18 

4 FURIOS ȘI IUTE 8 SUA RO-IMAGE 10 
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5 

SUS ANCORA!ELLAS 
ȘI SECRETUL DIN 
MARELE FORT NORVEGIA CINEEUROPA 3 57 

6 

INCREDIBILA 
POVESTE A PERLEI 
URIAȘE DANEMARCA CINEEUROPA 4 107 

7 
TRANSFORMERS-
ULTIMUL CAVALER SUA RO-IMAGE 9 938 

8 VARA LUI 1993 SPANIA TRANSILVANIA 2 24 

9 MICUL VAMPIR GERMANIA RO-IMAGE 5 362 

10 
TATA ÎN RĂZBOI CU 
TATA 2 SUA RO-IMAGE 8 511 

11 MAMA SUA RO-IMAGE 5 111 

12 

PRINȚESA LEBĂDĂ 
SUB ACOPERIRE 
REGALĂ 

SUA, INDIA, 
COREEA RO-IMAGE 8 442 

13 EU TONYA SUA CINEEUROPA 3 27 

14 ORIZONT ROMÂNIA ROVA-FILM 5 118 

15 PATRULA JUNGLEI FRANȚA RO-IMAGE 7 220 

16 
ROMÂNIA 
NEÎMBLNZITĂ ROMÂNIA TRANSILVANIA 10 398 

17 
FAMILIA 
MONSTRULESCU GERMANIA RO-IMAGE 7 431 

18 ROCK DOG CHINA-SUA RO-IMAGE 7 335 

19 AVERTIZAREA 3 SUA RO-IMAGE 10 422 

20 REVANȘA FRANȚA CINEEUROPA 3 27 

21 ZIUA DECISIVĂ SUA RO-IMAGE 5 144 

22 VICTORIA ȘI ABDUL SUA RO-IMAGE 5 229 

23 RICHARD BÂRZOIUL GERMANIA RO-IMAGE 8 482 

24 FIRUL FANTOMĂ SUA RO-IMAGE 5 104 

25 
SUNT UN MIC 
TICĂLOS 3 SUA RO-IMAGE 9 431 

26 MARIA BY CALLAS FRANȚA TRANSILVANIA 4 54 

27 
CUIBUL 
DRAGONULUI CHINA RO-IMAGE 8 385 

28 
PACIFIC RIM-
REVOLTA SUA RO-IMAGE 7 315 

29 HAI SĂ CÂNTĂM SUA RO-IMAGE 7 361 

30 
DOWNSILING MINI-
OAMENII 

NORVEGIA-
SUA RO-IMAGE 6 88 

31 
COPACUL VRAJBEI 
NOSTRE 

ISLANDA-
FRANȚA TRANSILVANIA 3 14 

32 
JURASSIC WORLD - 
UN REGAT ÎN RUINĂ SUA RO-IMAGE 10 530 

33 MUMIA SUA RO-IMAGE 10 311 

34 FĂRĂ ZGOMOT SUA RO-IMAGE 10 580 

35 BANII SUNT BANI FRANȚA TRANSILVANIA 5 45 

36 
POVESTEA UNUI 
PIERDE VARĂ ROMÂNIA RO-IMAGE 9 337 

37 
PINGUINII DIN 
MADAGASCAR SUA RO-IMAGE 2 45 

38 
INFERNUL DIN 
ZGÂRÂIE NORI SUA RO-IMAGE 9 540 

39 FEMEIE ÎN RĂZBOI 
ISLANDA-
FRANȚA TRANSILVANIA 2 37 



 

40 
MAMMA-MIA! O 
LUĂM DE LA CAPĂT SUA RO-IMAGE 5 311 

41 

MADAGASCCAR 3-
FUGĂRIȚI PRIN 
EUROPA SUA RO-IMAGE 6 288 

42 DEMON SUA RO-IMAGE 5 190 

43 MOROMEȚII ROMÂNIA TRANSILVANIA 15 976 

44 PUP-O-MĂ! ROMÂNIA VIDEO-MIX 3 168 

45 TÂRÂTĂ ÎN IAD SUA RO-IMAGE 5 121 

46 
COVORUL 
ZBURĂTOR DANEMARCA ZOOM DISTRIB 5 181 

47 

MISIUNE 
IMPOSIBILĂ-
DECLINUL SUA RO-IMAGE 9 397 

48 DIN RAIUL MEU SUA RO-IMAGE 5 73 

49 

CINCIZECI DE 
UMBRE 
DESCĂTUȘATE-
ULTIMUL CAPITOL SUA RO-IMAGE 5 179 

       TOTAL 305 13,401 

 
 

                                                                                     Întocmit, 

                                                                                     Director 

                                                                         Muscă Romeo-Valentin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


