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R O M A N I A
JUDETUL BACAU
ORASUL - TG.OCNA
P R I M A R
Nr. 1725 din 21.03.2012

R A P O R T
privind starea generalã economico-socialã a orasului Tg.Ocna pe anul 2011

In incercarea de a imbunatati calitatea si eficienta muncii institutiei, a relatiei
cetatean – administratie publica locala si de a oferi o transparenta decizionala, in
calitate de Primar al orasului Tirgu Ocna, in conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3),
lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001- republicata, va prezint
Raportul privind starea generală economico-socială a orasului în anul 2011. Prezentul
Raport contine informatii furnizate de serviciile si compartimentele Aparatului de
specialitate al Primarului , de Serviciile subordonate Consiliului local si de cele mai
importante institutii publice ale orasului.

Anul 2011 a fost unul in care intreaga societate romaneasca s-a confruntat cu o
criza economica si sociala , ale carei repercusiuni s-au facut simtite si asupra activitatii
Primariei orasului Tirgu Ocna . De aceea am incercat sa ne adaptam noilor realitati
economice si am pus un accent deosebit pe obtinerea finantarilor externe si alte surse
nerambursabile pentru proiecte de utilitate certa pentru orasul nostru , dar si pentru a
indeplini nevoile comunitatii locale.

In acest sens intreaga activitate desfãsuratã de Aparatul de specialitate al
primarului si de Serviciile publice subordonate Consiliului local a fost orientată spre
îndeplinirea obiectivelor stabilite de administratia publică locală , prin aplicarea
hotărârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului cu respectarea obligatiilor si
atributiilor stabilite de actele normative în vigoare.

Date generale despre orasul Tirgu Ocna
Orasul Tirgu Ocna este atestat documentar de sase secole. Credinta, eroismul si

harnicia locuitorilor acestui oras situat intr-un cadru natural plin de pitoresc, au facut ca
timp de mai multe secole acesta localitate sa fie una dintre cele mai importante de pe
valea Trotusului.

Din punct de vedere administrativ localitatea este formata din orasul Tirgu Ocna
si doua localitati componente: Poieni si Valcele.

Localitatea Tirgu Ocna apartine generatiei oraselor feudale din Moldova, din
punct de vedere cronologic incadrandu-se in subgeneratia asezarilor urbane
complementare din secolele XVI-XVIII.

In evolutia localitatii se pot distinge trei stadii socio-geografice:
-de sat din 1410 - 1709;
-de targ din 1709 - 1774;
-de oras din 1774 - pana astazi.
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In anul 1894 orasului Tirgu Ocna i se atribuie statutul de statiune
balneoclimaterica, iar din anul 2002, orasul este atestat ca statiune turistica de interes
national. Statutul de statiune turistica de interes national a fost reconfirmat prin
Hotararea Guvernului nr. 852/2008. In anul 2011 a fost depusa documentatia in vederea
obtinerii statutului de statiune balneoclimatica in conformitate cu prevederile O.G. nr.
109/2000, in acest sens fiind adoptata Hotararea Consiliului local al orasului Tirgu
Ocna nr. 82/2011 .

Asezarea geografica : Orasul Tirgu Ocna este situat in SV judetului Bacau, intr-o
zona depresionara, pe cursul mijlociu al raului Trotus, la iesirea acestuia din defileul de
la Ciresoaia, la 60 km. de municipiul Bacau – resedinta de judet. Se invecineaza cu
statiunea turistica Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V), Barsanesti (N),
Targu Trotus (E), Pargaresti (SE) si Oituz (S).

Datele privind populatia sunt preluate de la recensamantul populatiei si
locuintelor 2011 si se prezinta astfel:

- nr. persoane
POPULAŢIA - TOTAL 10.208 locuitori + 393 ( persoane aflate

la Spitalul penitenciar, C.R.M., SNPAP)
SEX

Masculin 4.954
Feminin 5.254

ETNII:
- romani 9.953
- maghiari 15
- romi 151
- germani 1
- ucraniei 1
- rus-lipovean 1
- armeni 6
- grec 1
- italieni 3
- alte etnii 4
- etnie nedeclarata 73
RELIGIE
- ortodoxa 9.030
- romano-catolica 925
- greco-catolica 8
- reformata 1
- armeana 4
- crestina de rit vechi 2
- baptista 63
- penticostala 52
- adventista de ziua a7a 34
- crestina dupa Evanghelie 6
- evanghelica 4
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- martorii lui Iehova 4
- alte religii 1
- ateu 1
- religie nedeclarata 73
PREZENTA/ABSENTA IN/DIN LOCALITATE

Nr. persoanelor plecate pentru o perioada
indelungata ( in strainatate pentru o perioada mai
mare de 12 luni  si studenti)

1.189

Nr. persoanlelor temporar absente ( pentru o
perioada mai mica de 12 luni in tara si strainatate )

132

Nr. persoanelor temporar prezente in
localitate ( pentru o perioada mai mica de 12 luni)

239

Activitatea celor doua autoritati ale administratiei publice locale in anul 2011 s-a
concretizat astfel:

In anul 2011 Consiliul local al orasului Tg. Ocna, ca autoritate deliberativã a
functionat cu 17 consilieri alesi în iunie 2008, având urmãtoarea structurã politicã:

- 4 consilieri PD-L ;
- 6 consilieri PSD;
- 3 consilieri PNL;
- 4 consilieri PC;
In luna ianuarie 2011 componenta Consiliului local a suferit modificari dupa cum

urmeaza : mandatul a 2 consilieri din Partidul Conservator ( d-l Cristia Vasile si d-l
Ferchiu Constantin) a incetat de drept ca urmare a pierderii calitatii de membri de
partid. Prin hotarari ale Consiliului local Tirgu Ocna au fost validati 2 membri supleanti
pe lista Partidului Conservator la alegerile din luna iunie 2008 ( d-l Harlea Sandu si d-l
Tifrea Marian Mihai). In luna aprilie 2011 s-a constatat prin hotarare a Consiliului local
vacantarea prin demisie a mandatului d-lui consilier Grefu Ioan din Partidului Social
Democrat , fiind validat un membru supleant de pe lista partidului la alegerile din anul
2008 (d-l Ciubotaru Cristian Aurelian). In anul 2011 Consiliul local al orasului Tirgu
Ocna s-a intrunit in 11 sedinte ordinare si 3 sedinte extraordinare in cadrul carora au
fost adoptate un numar de 88 de hotarari, cu 6 hotarari mai mult fata de anul 2010.
Toate hotararile au fost inaintate in termen Institutiei Prefectului judetului Bacau pentru
exercitarea controlului de legalitate .

In relatia cu autoritatea deliberativa activitatea Aparatului de specialitate al
Primarului  se axează, în principal, pe punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.215/2001 – privind administraţia publică locală,cu modificarile si completarile
ulterioare, şi anume:
- asigurarea asistentei de specialitate la sedinţele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local, ori de cate ori a fost necesar;
- pregatirea sedintelor de plen ale Consiliului Local, sub coordonarea secretarului
unitatii administrativ teritoriale în sensul  convocarii, întocmirii documentelor prevazute
de lege (raportul compartimentului de resort si expunerea de motive a primarului) ;
- urmărirea respectarii legalitatii proiectelor de hotarare  inaintate spre dezbatere
membrilor Consiliului local ;
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- punerea la dispozitia membrilor Consiliului local a tuturor materialelor de sedinta prin
intermediul sistemului informatic;
- comunicarea hotararilor adoptate de Consiliul local  Institutiei Prefectului – judetul
Bacau, in vederea verificarii legalitatii;
- aducerea la cunoştinta publica a hotararilor Consiliului Local si a proceselor verbale
de sedinta prin publicarea lor pe site-ul institutiei Pentru a respecta principiile
transparentei decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public ;
- comunicarea atat din oficiu, cat si la cerere, tuturor persoanelor, autoritatilor si
institutiilor publice interesate a actelor administrative ale Consiliului local, respectandu-
se prevederile art. 117, lit. e) din Legea administratiei publice locale.
- rezolvarea în termenul si cu respectarea prevederilor legale a solicitarilor, sesizarilor si
reclamatiilor cetatenilor;
- intocmirea pontajelor lunare pentru sedintele in plen si in comisii ale Consiliului Local
si comunicarea acestora  Biroului resurse umane, în vederea efectuarii demersurilor
necesare platii indemnizatiilor de sedinta pentru consilieri.

Sedintele Consiliului local , atat cele de plen cat si cele de comisie s-au
desfasurat cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Tg. Ocna. In cadrul
acestor sedinte au fost formulate întrebari si interpelari, argumente si amendamente în
legatura cu proiectele supuse dezbaterii, precum si exercitarea votului în cunostinta de
cauza.

Activitatea desfăsurată de membrii Consiliului local Tirgu Ocna este prezentata
detaliat in rapoartele individuale anuale intocmite in baza art. 51, alin. 4  din Legea nr.
215/2001 - a administraţiei publice locale si s-a materializat în principal astfel :
participarea la activitatile comisiilor de specialitate, analizarea si avizarea  materialelor
prezentate de executiv, propunerea de amendamente la proiectele de hotarare prezentate
de executiv , verificari facute in teren , intalniri periodice cu cetatenii, participarea la
evenimentele organizate de institutie.

Principalele hotarari adoptate de catre Consiliul local in anul 2011 sunt :
- desemnarea lunara a presedintelui de sedinta ;
- aprobarea bugetul local si bugetul activitatilor autofinantate in anul 2011 si rectificari
de buget;

- aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual si trimestrial ;

- aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2012;

- modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tirgu
Ocna
- aderarea orasului Tirgu Ocna ca membru sustinator la Societatea nationala de Cruce
Rosie din Romania – Filiala Bacau;
- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de specialitate al
Primarului orasului Tirgu Ocna;
- aprobarea Organigramei si  a Statului de functii pt. Aparatul de specialitate al
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primarului, al activitatilor autofinantate si serviciilor publice subordonate Consiliului
local (2011- 2012);
- aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic – scoli ( 2011-2012)
- aprobarea costurilor anuale pentru copilul si persoana cu handicap;
- aprobarea taxei pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa de catre ofiterul de
stare civila;
- lista de prioritati la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL , potrivit
punctajului stabilit in baza criteriilor de ierarhizare;
- alocarea unor sume de bani pentru publicarea unor lucrari reprezentative ale unor
personalitati din orasul Tirgu Ocna in cadrul Proiectului „Scriitorii la ei acasa” sustinut
de Editura Dacia XXI ( d-na Gabriela Adamesteanu, Gheorghe Mocanu si Ion
Frunzetti) dar si pentru achizitionarea Almanahului „Veteranul de razboi” – lucrare
coordonata de d-l prof. Alex A. Leonov - general de flotila aer ( r) ; pentru premierea
elevilor care au obtinut rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare;
pentru premierea jucatorilor de fotbal care activeaza in cadrul Clubului Sportiv
„Magura”; pentru participarea d-lui  Gheorghe Dumitrascu – pictor, la expozitia de
pictura „Tablouri de vis”organizata la Palatul Parlamentului din Bucuresti;
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentatiile „Reabilitare si
modernizare strazi – oras Tirgu Ocna”, „ Amenajare Autogara – oras Tirgu Ocna”;
- aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a executarii lucrarilor
suplimentare in cadrul Proiectului „ Construire pod peste raul Trotus – Cartier Pacuri”
(continuarea modernizarii drumului de acces catre pod pâna la intersectia cu DN 12A,
prelungirea regularizarii malului stang in amonte  cu gabioane; terasamente pentru
refacerea corpului drumului de pe malul stang;  realizarea unui zid de sprijin pe malul
drept in aval de pod , pentru amenajare drum de acces catre gospodarii; construire  podet
peste paraul Islazului) ;
- trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat al orasului Tirgu Ocna a
unor imobile: Casa de cultura si Cinematograful Uranus
- aprobarea proiectelor: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de cultura a
orasului Tirgu Ocna”; „ Dotarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica
a orasului Tirgu Ocna”
- prelungirea valabilitatii pentru o perioada de 2 ani a Planului Urbanistic General al
orasului Tirgu Ocna si a Regulamentului local de urbanism, conform Ordonanţei 7/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001;
- completarea Planului strategic de dezvoltare durabila 2007-2013 si linii directoare 2014-
2020 pentru statiunea turistica Tirgu Ocna ;
- completarea inventarului apartinand SC CUPT SA, conform Contractului de delegare
aprobat prin HCLnr. 44/2010 cu bunurile aferente Proiectului „Colectarea selectiva si
transport deseuri in zona turistica Tirgu Ocna”si infiintarea unui Punct de lucru la Statia
de sortare si valorificare deseuri din Tirgu Ocna, str. C. Negri.
- aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesiune a gestiunii
de depozitare , tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul
Bacau” pentru un numar de 39 localitati din judetul Bacau , pentru celula 1 si facilitatile
conexe ale depozitului conform de deseuri din municipiul Bacau;
- aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesiune a



6

gestiunii de depozitare , tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in
judetul Bacau”;
- aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul A.D.I. S.;
- punerea la dispozitia Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul Bacau” a terenurilor pentru constructia / extinderea / reabilitarea
noilor investitii aferente acestuia;
- modificarea H.C.L. nr. 60/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent
listei de investitii , a Indicatorilor tehnico-economici si a Politicii de tarifare practicate
de operatorul regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA;
- primirea comunelor Cleja si Tamas in Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Bacau
si modificarea corespunzatoare a Statutului si Actului constitutiv ADIB;
- aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul A.D.I. B.;
- aprobarea preturilor de referinta pentru materialul lemnos ce va fi exploatat din fondul
forestier apartinand unitatii administrativ teritoriale ;
- inchirierea prin licitatie publica a Caminului cultural Vilcele;
- acordul Consiliului local pentru obtinerea statutului de statiune balneoclimatica
conform O.G. 109/2000
- aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si
particular de pe raza administrativ teritoriala Tirgu Ocna, pentru anul scolar 2012-2013,
in vederea obtinerii avizului conform de la Inspectoratul scolar judetean Bacau. Avizul
conform a fost primit la inceputul lunii ianuarie 2012 de la Inspectoratul scolar Bacau
si Consiliul local a aprobat reteua scolara a unitatilor de invatamant din orasul Tirgu
Ocna prin H.C.L. nr. 6/2012

În domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2011 au fost
emise un numar de 458 dispozitii .

Principalele domenii de activitate vizate în elaborarea acestor acte administrative
au fost: asistenta sociala, probleme de gospodarie comunala, buget, urbanism si
amenajarea teritoriului. Problemele cetatenilor au fost în permanenta în centrul atentiei
primarului, audientele tinându-se atât  în cadrul programului stabilit, cât si ori de câte
ori a fost necesar . Principalele probleme sesizate de cetatenii care au solicitat o
audienta la Primarul orasului au vizat in principal: probleme de urbanism , gospodarie
comunala - inchirierea sau concesionarea imobilelor , obtinerea autorizatiilor de
constructie/demolare, aplicarea legilor proprietatii , probleme sociale – acordarea unor
ajutoare sociale, locuri de munca, spatiu locativ, sesizari de natura economica –
impozite si taxe locale , control comercial. Cetatenii care au sesizat diverse probleme
care nu intra in sfera de competenta a administratiei locale au fost indrumati catre
institutiile si autoritatile abilitate.

Organizarea internă

În anul 2011 activitatea Aparatului de specialitate  al Primarului si a Serviciilor
subordonate Consiliului local s-a desfasurat în baza cadrului legal oferit de legislatia în
domeniu.
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Activitatea Biroului de resurse umane, salarizare, evidenta statistica a
activitatii Consiliului local s-a materializat în aplicarea actelor normative în vigoare
referitoare la recrutarea, angajarea, încetarea raporturilor de serviciu/contractelor de
munca,  evaluarea personalului si achitarea drepturilor de personal.

Prin aplicarea prevederilor O.U.G. 63/ 2010 privind stabilirea numărului maxim
de personal pentru unitatea administrativ teritorială Tg.Ocna, Consiliul Local a aprobat
Organigrama şi Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului, ale
activităţilor autofinantate şi serviciilor publice ale Consiliului Local Tg.Ocna, care se
incadreaza in numarul maxim de 105 posturi stabilit prin Notificarea Institutiei
Prefectului – judetul Bacau , raportat la un numar de 12.905 locuitori . In cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului a fost infiintat Compartimentul protectie civila ,
ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 481/2004 – privind protectia civila, cu
modificari si completari.

In anul 2011 structura Aparatului de specialitate al Primarului si al Serviciilor
subordonate Consiliului local s-a prezentat astfel:

Structuri institutie Ianuarie
2011

Decembrie
2011

Alesi locali ; 2 2
Consilier personal al Primarului 1 1
APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI :

Functionari publici ;
Personal contractual
Pers. Contractual cu contract de munca suspendat pentru cresterea

copilului in varsta de pana la 2 ani

47
17
27
3

45
32
11
2

SERVICII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL 61 57
Biblioteca 2 2
Casa de cultură 3 2

Muzeu de Istorie 1 1
Activităţi sportive – Stadion respectiv Săli de sport 4 4
Compartiment administrarea păşunilor şi pădurilor 0 0
Compartiment administrarea pietei, oborului si targului saptamanal 4 3
Compartiment asistenti personali pentru persoanele cu handicap 26 26
Serviciul public comunitar de evidenta informatizata a persoanei 3 3
Serviciul public de asistenta medicala acordata in unitatile de

invatamant ;
7 6

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 7 7
Compartiment Spaţiu locativ 3 2

Contract suspendat 1 1
Total 111 105

Diferenţa de personal  rezultă  din  încetări de  activitate  prin pensionare (2
persoane) si solicitări unilaterale de încetare a raporturilor de muncă (4 persoane).
Sarcinile de serviciu ale personalului care a solicitat suspendarea contractului de munca
in anul 2011 pentru efectuarea concediului fara plata, a concediului pentru cresterea
copilului in varsta de pana la 2 ani  sau ale celor care au solicitat incetarea raporturilor
de munca, au fost redistribuite catre colegii de birouri si compartimente .

Avand in vedere ca reforma in administratia publica se bazeaza in mare masura
pe dezvoltarea unui corp al functionarilor publici unitar, profesionist, competent ,
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capabil sa faca fata problemelor specifice, in anul 2011 au fost numiti in functii publice
un numar de 17 salariati ai institutiei care ocupau functii contractuale, ca urmare a
transformarii posturilor conform art. 111 din Legea nr. 188/1999 – Statutul
functionarilor publici , republicata . In acest sens au fost intocmite documentatiile
specifice in vederea avizarii de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a
Organigramei si statului de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului.

Prin specificul activitatii, biroul resurse umane a alocat un timp insemnat
relatiilor cu publicul si in special cu angajatii institutiei, înregistrandu-se un numar mare
de solicitari privind eliberarea de adeverinte de venit si copii dupa carnetele de munca
necesare la diferite institutii de creditare, eliberarea adeverintelor prin care se atesta
virarea contributiilor lunare pentru asigurarile sociale de sanatate in conformitate cu
Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, completarea dosarelor
personale, acordarea deducerilor suplimentare la calculul impozitului pe salarii,
furnizarea informatiilor privind stabilirea drepturilor salariale, acordarea concediilor de
odihna, a concediilor medicale si a recuperărilor provenite din efectuarea orelor
suplimentare, intocmirea si eliberarea fiselor fiscale.

In anul 2011 institutia a organizat un concurs de recrutare a personalului
contractual pe perioada determinata in vederea ocuparii unui post de conducator
autospeciala PSI din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, vacantat
temporar , pe perioada concediului fara plata a titularului postului si un concurs pentru
recrutarea unui functionar public in vederea ocuparii postului sef birou strategii de
dezvoltare, managementul proiectelor.

Activitatea biroului s-a materializat si prin:
- intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii institutiei pe baza foilor

colective de prezenta; Conform actelor normative in vigoare finantarea cheltuielilor cu
salariile asistentilor medicali s-a facut pana la sfarsitul anului de catre Ministerul
sanatatii in baza solicitarilor lunare intocmite de Primaria orasului Tg. Ocna , conform
pontajelor de prezenta;

- actualizarea Registrului general de evidenta a salariatilor – REVISAL in baza
Hotararii Guvernului nr. 500/2011;

- actualizarea bazei de date privind evidenta functiei publice si a functionarilor
publici si comunicarea Agentiei Nationale a functionarilor publici, in baza Legii nr.
188/1999 – republicata;

- intocmirea situatiilor statistice lunare, semestriale si anuale solicitate de Directia
judeteana de statistica Bacau;

- intocmirea declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale ,
impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate solicitate de Agentia
Nationala de Administrare Fiscala;

- intocmirea actelor administrative (dispozitii) si a rapoartelor de specialitate si a
proiectelor de hotarare din sfera de competenta ;

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii
nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative a fost
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asigurata implementarea prevederilor legale privind completarea, inregistrarea, afisarea
declaratiilor de avere si interese ale conducerii institutiei, functionarilor publici si
membrii Consiliului local , asigurandu-se transmiterea lor Agentiei Nationale de
Integritate in termenul legal.

Formarea profesionala şi educatia sunt elemente esentiale în dezvoltarea
capitalului uman,  dar austeritatea bugetara s-a reflectat si în domeniul resurselor
bugetare alocate participarii la cursurile de perfectionare si formare profesionala a
angajatilor.

In perioada iunie-septembrie activitatea de exploatare a Centrului Balnear „Parc
Magura” a fost asigurata de catre personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului si din cadrul serviciilor si compartimentelor subordonate Consiliului local
prin delegarea sarcinilor, realizandu-se astfel o economie la bugetul local.

Pe lângă activitatea specifică resurselor umane,  s-a desfăşurat şi activitate de
managementul calităţii, fiind recertificat Standardul ISO 9001, aplicându-se procedurile
specifice şi întocmindu-se documentaţiile necesare .

În cursul anului 2011 reprezentarea intereselor unitatii administrativ
teritoriale in justitie s-a realizat astfel :

Pe rolul instantelor judecatoresti au fost inregistrate un numar de 54 de actiuni
care au avut ca obiect  :
- 6 actiuni au privit modificarea sau anularea unor acte administrative : 4 au fost
admise , iar 2 se afla la judecare in recurs ;
- 2 actiuni pentru constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune – o actiune
respinsa , iar cealalta se afla la rejudecare ;
- 5 actiuni in pretentii : 2 actiuni a fost admise, in 2 cauze instanta a dat castig de cauza
institutiei, iar intr-o actiune a admis partial pretentiile ;
- 2 actiuni in revendicare - o actiune a fost respinsa iar una se judeca in recurs ;
- 7 actiuni au vizat obligarea la plata a unor debite ale chiriasilor de la blocurile ANL-
pentru toate actiunile au fost admise  ;
- 1 actiune a vizat atribuirea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL dupa
divort ;
- 5 actiuni au avut ca obiect constatarea dreptului de proprietate pentru imobile edificate
fara autorizatie de construire - 4 actiuni au fost admise si imobilele au fost  inregistrate
la impozite si taxe iar o cauza se judeca in recurs la Curtea de Apel  Bacau ;
- 2 actiuni pentru inscriere la masa credala in cazul dizolvarii unor societati - o actiune
admisa iar una respinsa ;
- 4 actiuni au avut ca obiect “ Obligatia de a face “ - o actiune a fost respinsa, in 2 cauze
actiunile au fost admise iar o cauza se afla in curs de judecare la Tribunalul Bacau ;
- 2 actiuni au avut ca obiect granituirea si au fost admise partial ;
- 4 actiuni au vizat aplicarea legilor fondului funciar - toate se afla pe rolul instantelor
pentru judecata in apel sau recurs ;
- 4 actiuni au vizat drepturi salariale ale cadrelor didactice - toate au fost admise ;
- 1 cauza a avut ca obiect  “aprobarea tacita” si a fost respinsa ;
- 1 cauza a vizat constatarea calitatii de unic mostenitor - a fost respinsa ;
- 1 cauza a avut ca obiect suspendarea autorizatiei de construire - a fost respinsa ;
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- 1 cauza a avut ca obiect anularea autorizatiei de construire - a fost admisa dar s-a
declarat recurs ;
- 1 actiune a vizat contestarea deciziei de concedire - se afla la judecare in recurs dupa
contestatie in anulare si revizuire recurs ;
- 2 actiuni prin care au fost contestate amenzi – actiunea introdusa de catre Primarie
fost admisa, iar cealalta a fost respinsa; ambele ne-au fost favorabile ;
- 3 au fost contestatii la executare - 1 admisa, 1 respinsa iar una se judeca in recurs .

O mare parte a activitatii juridice a institutiei s-a materializat in gasirea de solutii
si aplicarea masurilor legale pentru recuperarea debitelor, astfel:

I. 62 dosare au fost înaintate catre executorul judecătoresc în vederea executării
silite pentru debite rezultate din prestarea serviciilor de apă canal, salubritate şi impozite
şi taxe locale, chirii şi întreţinere ANL.

Din totalul celor 62 de dosare pentru o parte dintre acestea au fost depuse actiuni
in instanta in vederea obţinerii sentintelor civile, în vederea executării silite, astfel :

- Pentru debite rezultate din prestarea serviciilor de apă canal, salubritate şi
impozite şi taxe locale - 6 dosare au fost rezolvate favorabil prin obţinerea senţinţelor
civile şi obligarea debitorilor la plata debitelor ;

Pentru debite ANL şi evacuarea din locuinţele închiriate pentru nerespectarea
clauzelor contractuale :

 1 dosar, rezolvat favorabil prin obţinerea unei senţinţe civile cu obligarea
debitorului la plata debitelor, ulterior făcându-se plata integrală a datoriei
către Primăria Tîrgu Ocna ;
 2 dosare, în care s-a făcut evacuarea, locuinţele fiind eliberate si

recuperate de la debitor sumele restante fie direct prin depunerea intregii
sume la casieria institutiei , fie prin instituirea popririi pe veniturile
debitorului.

Au fost promovate demersurile necesare pentru legalizarea si investirea cu
formula executorie pentru un număr de 20 de sentinţe civile, în vederea executării silite.

Astfel din totalul celor 62 de dosare de executare silită transmise executorului
judecătoresc, au fost rezolvate favorabil, prin recuperarea debitelor un număr de 11 dosare
(3 ANL şi 8 dosare pentru debite rezultate din prestarea serviciilor de apă canal,
salubritate şi impozite şi taxe locale).

S-au încheiat angajamente de plată prin intermediul executorului judecătoresc
pentru un număr de 2 debitori.

Restul dosarelor de executare din cele transmise executorului judecătoresc (51
dosare) sunt în curs de soluţionare, executorul procedând la trimiterea de somaţii,
identificarea bunurilor mobile şi imobile şi aplicarea de somaţii imobiliare, respectiv
luarea măsurilor legale ce se impun până la acoperirea integrală a debitelor.

II. 6 dosare cu debitori ANL au fost depuse la instanta judecatoreasca pentru
recuperarea debitelor şi evacuarea din locuinţe pentru nerespectarea clauzelor
contractuale.
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Pentru un număr de 5 dosare, aflate în cursul judecăţii, debitorii au achitat
integral debitele, instituţia noastră renunţând astfel la acţiunea formulată.

În prezent, un dosar se află în curs de judecată, fiind în faza recursului, iar în
urma discuţiilor verbale purtate cu debitorul  există indicii că acesta va achita debitul
restant.

Compartimentului Juridic i-au mai fost repartizate un număr de 7 dosare, în care
instituţia noastră era chemată în instanţă.

Dintre acestea :
- 1 dosar având ca obiect somaţie de plată a fost castigat de institutia

noastra ;
- 1 dosar având ca obiect contestaţie la executare,  se află în faza

recursului ;
- 1 dosar având ca obiect constatarea dreptului de proprietate, în care

reclamanta a renunţat la acţiune ;
- 2 dosare având ca obiect fond funciar – modificarea titlului de

proprietate, unul din  dosare s-a finalizat prin admiterea cererii
reclamantei, iar cel ce-al doilea  se află în faza recursului, instituţia
noastră formulând în ambele cazuri  puncte de vedere favorabile
reclamanţilor în concordanţă cu situaţia reală;

- 1 dosar având ca obiect restituirea unor imobile la Legea 10/2001,
instituţia noastră neavând calitate procesuală pasivă, dosar aflat în curs
de judecată ;

- 1 dosar având ca obiect reziliere contract, dosar aflat în curs de
judecată, instituţia noastră formulând întâmpinare şi cerere
reconvenţională pentru recuperarea debitului neachitat de reclamantă
pentru serviciile prestate.

Alte măsuri şi acţiuni făcute prin intermediul Compartimentului Juridic :
- s-a demarat acţiunea civilă având ca obiect ordonanţă preşedinţială pentru

încetarea activităţii comerciale pentru un agent economic, acţiunea fiind respinsă de
Tribunalul Bacău, ca nefondată ;

- s-au formulat două acţiuni în instanţă de către instituţia noastră pentru
modificare titlu porprietate, una dintre acţiuni fiind rezolvată favorabil, făcându-se
investirea cu formulă executorie, iar cea de-a doua acţiune este pe rolul instanţei în curs
de judecată ;

-au fost înfiinţate un număr de 4 popriri, din care pentru un număr de 3 debitori
s-au recuperat integral debitele ;

-s-a făcut înscrierea la masa credală pentru un număr de 6 societăţi aflate în
procedura insolvenţei ;

- au fost soluţionate un număr de 12 cereri, adresate instituţiei noastre şi
repartizate Compartimentului juridic ;

- s-au întocmit dosarele de executare silită cu actele doveditoare şi s-au formulat
cereri de încuviinţare a executării silite către executorul judecătoresc ;
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- Compartimentul juridic împreună cu executorul judecătoresc au identificat
soluţii pentru recuperarea debitelor neachitate, o situaţie concretă fiind în cazul unei
evacuări din locuinţa ANL, unde a fost necesar  aplicarea de  sechestru asupra
bunurilor, până la achitarea integrală a debitului;

- găsirea de soluţii pentru comunicarea actelor administrativ fiscale în vederea
recuperării creanţelor fiscale, pentru debitorii care refuză primirea recomandatelor,
astfel s-a identificat şi propus, în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură
fiscală, publicarea pe pagina de internet proprie, concomitent cu afişarea la sediul
instituţiei noastre a actelor administrativ fiscale pentru debitori.

In cursul anului 2011 s-a reusit recuperarea unor debite restante rezultate din
prestarea serviciilor de apă canal, salubritate şi impozite şi taxe locale, chirii şi
întreţinere ANL, cheltuieli de judecată, la care s-au adaugat sumele încasate lunar din
popriri şi angajamente de plată.

Obiectivul principal al activitatii de asistenta sociala il  constituie realizarea
ansamblului de masuri, programe, servicii specializate pentru protejarea persoanelor,
grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care din
cauza unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu
au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de
viata.

Aceasta activitate este desfasurata de Serviciul administratie publica locala,
autoritate tutelara si  protectie sociala din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului care in anul 2011 s-a materializat prin:

- analizarea unui numar de 264 cereri din care au fost aprobate 246 acordandu-
se ajutoare sociale in suma 37.134 lei /  luna , in conformitate cu prevederile
Legii nr.416/2001- privind venitul minim garantat ; Solicitanti au obligatia ca
la un interval de 3 luni sa reinnoiasca cererile si sa depuna la dosar acte
doveditoare privind venitul lunar al familiei . Administratia locala a efectuat la
un interval de 3 luni anchete sociale pentru beneficiarii de ajutor social in
vederea reinnoirii dosarului ( s-au intocmit aproximativ 800 de anchete
sociale);

- analizarea solicitarilor pentru incalzirea locuintei in conformitate cu O.U.G.
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
rece(nov.-martie), astfel:

a) pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor
social (Legea nr. 416/2001) s-a acordat suma de 66.410 lei
( pentru cinci luni)

b) au fost intocmite si analizate un numar de 971 dosare  acordandu-
se ajutoare in suma de 119.545 lei ( pentru cinci luni);

c) pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale au fost intocmite si
analizate 450 de cereri , acordandu-se ajutoare in suma de
409.604 lei (pentru 5 luni);
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- au fost depuse si analizate 20 cereri pentru acordarea de ajutoare financiare
pentru persoane marginalizate in suma de 15.000 lei;

- au fost acordate 6 ajutoare de inmormantare – in suma de 3.100 lei.

Serviciul de administratie publica locala a efectuat  anchete sociale pentru
furnizarea informatiilor solicitate catre institutiile cu care colaboreaza , astfel :

Nr.
Crt.

Institutia care a solicitat
anchetele

Actul normativ Anchete
efectuate in 2011

+/-
fata de
2010

1. Directia judeteana de asistenta
sociala – Comisia de expertiza
medicala

Legea nr. 448/2006 –
protectia si
promovarea dr. pers.
cu handicap

450 +90

2. Directia generala pentru
protectia copilului

Legea nr. 272/2004 -
protectia si
promovarea
drepturilor copilului

130 - 10

3. Tribunale si Judecatorii –
dosare privind incredintare
minor si stabilire pensie
alimentara

Legea nr. 272/2004 –
protectia si
promovarea
drepturilor copilului

80 - 1

4. Politie – pentru solutionare
dosare – infractiuni savarsite
de minori

Legea nr. 272/2004 -
protectia si
promovarea
drepturilor copilului

10 - 5

5. Primarie – pt. reincadrarea
asistentilor personali

Legea nr. 448/2006 –
protectia si
promovarea dr. pers.
cu handicap

26 -4

6. Primarie – pt. stabilire
indemnizatie de insotitor

Ordinul 794/2002
privind aprobarea
modalităţii de plată a
indemnizaţiei cuvenite
părinţilor sau
reprezentanţilor legali
ai copilului cu
handicap grav,
precum şi adultului cu
handicap grav sau
reprezentantului său
legal

37 +1

7.
Primarie – pt. Repartizare
locuinte ANL

Legea nr. 114/1999 si
Legea nr. 152/1998

144 +23
aprobate respinse

68 76
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De asemeni, pentru punerea in aplicare a actelor normative in vigoare Serviciul
administratie publica locala a realizat anchete sociale si au fost emise dispozitii ale
Primarului dupa cum urmeaza :

Nr.
Crt.

Actul normativ Dispozitii / Anchete
efectuate

+/- fata de 2010

1. OUG. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea
copiilor

53 intocmire dosare
acordare stimulent +2

2. Legea nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea
familiei

total dispozitii 412
-stabilire 277 ;

- modificare 60 ;
- incetare 75

-21

3. convocarea Consiliului de
familie pentru clarificarea
situatiei a 16 copii aflati in
situatii de risc

2 dispozitii *

4. Legea 272/2004 -
Reevaluarea situatiei copiilor
aflati in plasament

40 rapoarte de
reevaluare

+11

5. au fost instituite 15 curatele :
12 pentru minori si 3 pentru
majori  .

15 dispozitii +1

Potrivit H.G. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare
care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane
cele mai defavorizate din România si atributiile institutiilor implicate în planul
european, au fost distribuite catre 1.700 beneficiari – cu 100 mai putine persoane decat
in 2010 - ( someri , persoane cu handicap, pensionari cu un venit mai mic de 400
lei/familie, persoane inscrise la ajutorul social) 20.902 kg faina, 16.313 pachete biscuiti,
30.448 kg. paste fainoase, 14.620 kg. malai, 12.858 kg. orez si 2.555 kg lapte praf.

La Compartimentul Informarea cetateanului – relatii cu publicul s-au adresat
personal un numar mare de cetateni pentru a solicita informatii publice, carora li s-au
comunicat datele solicitate, sau au fost îndrumati corespunzator în privinta rezolvarii
problemelor cu care se confrunta.

Activitatea acestui compartiment se reflecta  in activitatea Registraturii generale,
unde in anul 2011 au fost inregistrate un numar total de 7.500 cereri, adrese, petitii,
oferte, etc astfel :

- 4.200 cereri adresate de catre cetateni , cu 500 mai putine fata de 2010.
Inregistrarea unui numar mai mic de cereri / petitii fata de anul 2010 s-a
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datorat faptului ca o mare parte dintre acestea priveau alimentarea cu apa ,
canalizarea si salubrizarea localitatii . Acestea au fost directionate catre cele
doua societati nou infiintate : S.C. Compania regionala de apa Bacau S.A. si
S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A.;

- 2.100 adrese primite de la alte institutii,cu 100 mai putine fata de 2010 ;
- 1.200 oferte, contracte , licitatii cu 590 mai putine fata de 2010.
Aproximativ 85 %  din acestea au fost de competenta autoritatii publice si au fost

solutionate iar aproximativ 15 % au fost redirectionate catre autoritatile si institutiile
abilitate  .

Referindu-ne la programul de audiente in anul 2011 au fost inscrise in Registrul
de audiente al Primarului un numar de 450 de persoane, dar in realitate aceste intalniri
cu cetatenii orasului, reprezentantii societatii civile, ai mediului de afaceri ,
reprezentanti ai presei locale si nationale , cu delegati ai diverselor institutii de interes
pentru administratia locala, au avut loc aproape zilnic. Aceste intalniri au contribuit la
stabilirea nevoilor  reale ale comunitatii dar si la luarea deciziilor in sensul rezolvarii
acestor probleme

Arhiva institutiei a fost gestionata prin activitatea unui functionar public care a
dus la indeplinire atributiile de grupare a documentelor pe baza Nomenclatorului de
arhivare avizat de Directia judeteana a Arhivelor Nationale. Totodata au fost intocmite
si eliberate in termenul legal peste 100 de adeverinte de salariat care atesta vechimea in
munca, sporurile salariale cu caracter permanent si alte drepturi. Au fost eliberate copii
si extrase dupa documentele create si detinute in arhiva institutiei.

Activitatea din acest sector s-a concretizat si prin intrunirea comisiei de
selectionare a unitatilor arhivistice aflate in arhiva institutiei care a analizat, selectionat
si propus pentru distrugere un numar de 360 dosare , in conformitate cu prevederile
legale in materie .

Starea economica si sociala a unei localitati este determinata in primul rand de
activitatea agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sau. In anul
2011 au fost in evidenta Registrului comertului un numar de 564 operatori economici
din care:

- 347 societati comerciale, din care 7 s.c. nou infiintate ;
- 187 intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si persoane

fizice autorizate, cu 10 mai putine decat in 2010 ;
- 25 liber profesionisti;
- 5 organizatii neguvernamentale;
- 1 societate civila medicala.

La nivelul orasului Tg. Ocna , activitatea de comert reprezinta activitatea
predominanta desfasurata de operatorii economici. Alte activitati care s-au desfasurat au
fost : valorificarea resurselor locale, exploatarea si prelucrarea sarii, realizarea
produselor din lemn, activitatea de turism , constructii , transport si prestari servicii
efectuate de operatori economici sau liber profesionisti. Pentru desfasurarea activitatilor
economice , prestarea serviciilor si exercitarea unei profesii au fost eliberate un numar
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de 320 autorizatii de functionare si profil de activitate. In anul 2011 un numar de 18
operatori economici si-au incetat activitatea , cu 2 mai multi decat in anul anterior.

Activitatea Compartimentului transport persoane s-a materializat prin
întocmirea referatelor de specialitate privind activitatea de transport, întreţinerea şi
repararea mijloacelor de transport  din parcul auto al Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.

A fost asigurat transportul zilnic al elevilor pe traseul dus-intors intre statiile de
la locul de domiciliu al elevilor si unitatea de invatamant de pe raza oraşului Tîrgu Ocna
in care isi desfasoara cursurile, dar si în afara localităţii pentru participarea la proiecte
scolare si extrascolare prevazute in calendarul unitatilor de invatamant (olimpiade
şcolare, concursuri sportive, excursii) .

Activitatea de transport public local de persoane a fost efectuat de doi
operatori economici cu un număr de 11 microbuze

Au fost eliberate caietele de sarcini ale licenţelor de traseu pentru rutele:  Tîrgu
Ocna - Vîlcele, Tîrgu Ocna – Viişoara, Tîrgu Ocna – Poieni.

Compartimentul mediu a functionat in anul 2011 conform legislatiei  in
domeniul protectiei mediului, a legii apelor si a celorlalte acte normative . Pe baza
acestor reglementari legale s-au întocmit referate de specialitate în domeniul protecţiei
mediului, note de constatare si procese verbale de constatare în urma reclamaţiilor
înregistrate la Primăria Tg. Ocna.

Au fost trimise adrese (somaţii) cetăţenilor oraşului Tg. Ocna în vederea
respectării prevederilor H.C.L. 44/2009 cu privire la refacerea spatiilor verzi
deteriorate, ridicarea deseurilor depuse în zone neamenajate, încheierea de contracte de
salubrizare cu  operatorul acreditat.

Au fost  emise înstiintari catre societatile comerciale si catre institutiile publice
cu privire la obligatiile ce le revin privitoare la colectarea selectivă a deseurilor,
eliberarea domeniului public de împrejmuirile improvizate în jurul blocurilor cu scopul
amenajarii de spatii verzi si incheierea de contracte de salubritate cu operatorul
specializat.

Au fost igienizate albiile râurilor şi pârâurilor de pe raza localităţii Tîrgu Ocna
cu echipe formate din beneficiari ai Legii 416/2001.

Împreună cu elevii Scolii nr. 2 au fost realizate activităţi ECO: igienizare zonă
Pod Biserica Răducanu.

In anul 2011 a avut loc cea de-a zecea editie a Săptămânii europene a mobilității
care s-a desfasurat in perioada 16-22 septembrie . Tema din acest an – mobilitatea
alternativă – vizeaza promovarea unor mijloace de transport eficiente din punctul de
vedere al resurselor ca alternativa la autoturismele personale, care continua sa domine
transportul urban. Saptamana încurajeaza autoritățile locale și cetatenii să puna in
evidenta numeroasele efecte pozitive ale utilizării altor mijloace de transport.

Alaturi de alte localitati din tara, orasul nostru a avut o participare activa ce a
constat in:
 16 septembrie – Defilarea elevilor şi a profesorilor pe artera principală a oraşului

(str. C. Negri), deviza marşului „Vreau aer curat pentru oraşul meu”;
 17 septembrie – Întreruperea circulaţiei autovehiculelor pe strada Victoriei şi

transformarea ei în arteră pietonală;



17

 18 septembrie – Întreruperea circulaţiei autovehiculelor pe strada Victoriei şi
transformarea ei în arteră pietonală;

 19 septembrie, – Distribuirea în şcoli a materialelor informative privind modul
de derulare a Campaniei de estimare a încărcării cu trafic a străzilor principale
din localitatea Tîrgu Ocna, formarea echipelor de elevi şi profesori care vor
participa la numărarea autovehiculelor din trafic;

 20 septembrie – În intervalul orar 7.00-8.00, timp de jumătate de oră s-a
procedat la numărarea autovehiculelor implicate în traficul rutier, în intersecţiile
stabilite în Ghid;

 Miercuri, 21 septembrie – În intervalul orar 8.00-9.00, timp de jumătate de oră
s-a procedat la numărarea autovehiculelor implicate în traficul rutier, în
intersecţiile stabilite în Ghid;
Joi, 22 septembrie – În intervalul orar 9.00-10.00, timp de jumătate de oră s-a

procedat la numărarea autovehiculelor implicate în traficul rutier, în intersecţiile
stabilite în Ghid.

In anul 2011 Primaria orasului Tirgu Ocna in colaborare cu partenerii sociali a
realizat o campanie de reciclare a DEEE-urilor cu denumirea „Locul deşeurilor nu e în
casă” . In cadrul campaniei au fost colectate 2.5 tone  deseuri.

Programul campaniei:

 28 mai 2011 09.00-16.00 – colectare DEEE-uri (deşeuri din echipamente
electrice şi electronice) – locuitorii pot depune deşeurile de tip DEEE la punctul
de colectare, amenajat în piaţeta Primăriei. Fiecare deponent va putea participa la
tombola cu premii.

 28 mai 2011 ora 17.00 - tragerea la sorţi a taloanelor completate.Participantii au
primit premii oferite de Philips( aspiratoare, fiere de calcat, mixere)

Si in anul 2011 Proiectul „Let`s Do It, România!” s-a desfasurat printr-o nouă
acţiune de voluntariat cu motto-ul „Curăţenie în toată ţara, intr-o singură zi. În 24
septembrie!”. Misiunea proiectului a constat în convingerea şi mobilizarea cetăţenilor şi
autorităţilor să ia parte la cea mai mare iniţiativă de curăţare a României de gunoaie.
Unul dintre obiectivele proiectului a fost acela de conştientizare a cetăţenilor cu privire
la importanţa conservării mediului înconjurător şi adoptării unui comportament
responsabil în relaţia cu natura.

Primăria oraşului Tîrgu Ocna a semnat convenţia de participare la proiectul
naţional “Let’s Do It România!” şi a făcut propunerea implicării unităţilor de
învăţământ din localitate să sprijine această campanie de curăţenie naţională.

Zonele stabilite pentru ecologizare au fost:
o Pârâul Vâlcica (de la confluenţa cu râul Trotuş până la pod Salina)
o Râul Slănic (de la confluenţa cu râul Trotuş până la pod Parc Măgura)
o Râul Trotuş – Pod Răducanu
o Râul Trotuş – cartier Tăbăcari (zona blocurilor)
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Nr.
crt.

Activitate Informaţii relevante

1.
Instituţiilor implicate în
organizarea acţiunii din  24
septembrie 2011

Primăria oraşului Tîrgu Ocna
Colegiul Naţional „C. Negri”
Clubul copiilor Tîrgu Ocna
Şcoala nr. 1
Şcoala nr. 2
Şcoala nr. 3
Centrul de reeducare Tîrgu Ocna

2.
Numărul de voluntari implicaţi în
ziua de 24 septembrie 2011

108

3.
Cantitatea de deşeuri colectată
(în kg, sau număr saci, defalcaţi
pe tip saci)

122 saci de 120 l

4.
S-a realizat  colectare selectivă,
pe tipuri de deşeuri (plastic,
PET-uri, metale : doze aluminiu)

PET – 47 saci
Plastic – 11 saci
Metal (doze aluminiu)- 6 saci
Deşeuri nereciclabile – 58 saci

5. Destinaţia deşeurilor
Deşeurile au fost predate operatorului de
salubritate din oraşul Tîrgu Ocna – S.C. CUPT S.A.

Activitatea Compartimentului mediu s-a concretizat si in intocmirea raportarilor
lunare privind:  investitiile pe linia de protectie a mediului si situatia colectarii si
valorificarii deseurilor .

Compartimentul securitate si sanatate in munca a functionat prin delegarea
sarcinilor de serviciu specifice  si a constat in :

- incheierea contractelor de prestări servicii cu un cabinet de medicina muncii;
-întocmirea de  referate de specialitate (achiziţie materiale igienico-sanitare,

echipamente de lucru);
- intocmirea documentatiilor cu caracter de informare si instruire a angajatilor;
- instruirile periodice pentru angajaţii institutiei;
-realizarea controlului periodic al angajatilor primariei de catre medicul

specialist de medicina muncii;
- s-a constituit Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

Analizand starea economico-sociala a localitatii un punct important il constituie
aprobarea de catre Consiliul local a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
Aprobarea bugetului local pe anul 2011 s-a realizat prin Hotararea Consiliului local nr.
8 din 31.01.2011.
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Bugetul local – 2011 a fost:
 la venituri in suma 13.441.916 lei , din care :

- 3.360.441 lei - venituri proprii ;
- 3.356.878 lei – cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ;
- 6.499.074 lei - sume defalcate din TVA pentru bugetele locale ;
- 150.593 lei – subvenţii de la bugetul de stat ;
- 74.930 lei – donaţii şi sponsorizãri,

 la cheltuieli în sumă de 13.153.437 lei.
Structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modul de utilizare a

acestuia vor fi expuse pe larg in Raportul Serviciului buget contabilitate la Contul de
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011.

In anul 2011 Biroul Strategii de Dezvoltare si Managementul Proiectelor a
desfasurat o activitate complexa care s-a concretizat  in intocmirea  si  implementarea
proiectelor de investitii finantate cu fonduri europene, bugetul de stat si bugetul local.

In anul 2011,  s-au aflat in diverse stadii de implementare , urmatoarele proiecte:

1. Reabilitarea parcurilor din orasul Tg.Ocna : Parcul Trandafirilor, Parcul
Casa de Cultura si Parcul blocuri C – a fost semnat contractul de finantare cu
Administratia Fondului pentru Mediu si Contractul de lucrari nr.4310/27.07.2011
cu SC GLOBAL INVEST SRL Bacau. A fost emis Ordinul de incepere a
lucrarilor cu nr.4811/19.08.2011.S-au executat lucrari in Parcul Trandafirilor si in
Parcul Casa de Cultura in valoare de 71.845,12 lei.

Valoare totala proiect: 525.517,00 lei din care contributia locala: 125.517 lei
( inclusiv TVA ).

2. Reabilitarea drumurilor pe o lungime de peste 35 km - au fost intocmite
documentatii de avizare si interventie ( DALI ),care au fost aprobate prin hotarari
de consiliu local si  avizate favorabil de Comisia tehnica de la MDRT.

3. Reabilitarea , modernizarea si dotarea Casei de Cultura a orasului Tg.Ocna
– proiectul a fost depus la MDRT in data de 12 mai 2011 si a fost aprobat pentru
finantare potrivit Listei publicate de MDRT in data de 20 iunie 2011.
Valoare totala proiect: 2.680.825 lei ( la care se adauga TVA ) din care
contributia locala : 321.699 lei, respectiv 12% din valoarea proiectului.

4. Amenajare autogara oras Tg.Ocna – s-a intocmit proiectul tehnic ce a fost
aprobat prin HCL nr. 36/29.04.2011.
Valoarea totala proiect: 217.084 lei ( inclusiv TVA ) .

5. Construire bloc de locuinte pentru tineret – bl. F13 cu fonduri ANL – s-au
finalizat lucrarile la acoperis si invelitoare, s-a montat tamplaria exterioara si
executata lucrarile de tencuieli interioare si partial exterioare.
Necesar fonduri pentru inchiderea spatiilor  libere de la  parter: 234.000 lei
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conform  ofertei SC ALCONEP SRL Tg.Ocna.

6. Construire bloc de locuinte pentru tineret – bl.C8 cu fonduri ANL – studiul
de fezabilitate a fost intocmit si avizat in comisa CTE de la Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului, care urmeaza a poceda la organizarea
licitatiei pentru proiectarea tehnica si executia lucrarilor de construire.
Valoare totala:7.276.544 lei din care 716.104 lei contributie locala.

7. Promovarea potentialului turistic al orasului Tg.Ocna – proiectul se afla in
evaluare la Ministerul dezvoltarii Regionale si Turismului.
Valoare totala proiect: 999.024 lei din care contributie locala:16.113 lei
( inclusiv TVA ).

8. Dotarea Centrului de Informare turistica din Parcul Magura Tg.Ocna –
proiectul a fost fost depus la  MDRT la data de 06.10.2011, a fost declarat
conform administrativ si eligibil, urmand a fi evaluat din punct de vedere tehnic
si financiar.

Au fost finalizate si se afla in etapa de monitorizare post implementare
urmatoarele proiecte :

1.Construire pod peste rau Trotus, cartier Pacuri,orasTg.Ocna, judetul Bacau ,
aprobat prin OG7/2006. A fost incheiat procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 3932/08.07.2011. Valoare totala : 2.609.430 lei, inclusiv TVA.

2. Dezvoltarea si modernizarea zonei de agrement Parc Magura Tg.Ocna –
proiectul a fost terminat in luna noiembrie 2008 .

3.Dezvoltarea si modernizarea serviciilor voluntare pentru situatii de  urgenta in
orasul Tg.Ocna, judetul Bacau finalizat in ianuarie 2009.

4. Colectare selectiva si transport deseuri in zona turistica Tg.Ocna, judetul  Bacau
– finalizat in iunie 2009.

5. Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa potabila in statiunea turistica
Tg.Ocna – finalizat in  2010 .

6. Reabilitarea si extinderea reltelelor de canalizare in statiunea turistica Tg.Ocna,
judetul Bacau, finalizat in  2010 .

Sprijinul acordat de Administratia publica locala s-a concretizat si prin
consultanta de specialitate in probleme de urbanism. Serviciul investitii,
administrarea domeniului public si privat din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului a eliberat certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
locuinte, reparatii, bransamente, dupa cum urmeaza:

 122 certificate de urbanism ( mai putine cu 2 fata de anul 2010);
 98 autorizatii de construire/desfiintare – 80 autorizatii de construire si 18

autorizatii de desfiintare (cu 13 mai multe fata de anul 2010 ) din care:
- 28 pentru construire locuinta;
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- 2 extindere locuinta;
- 3 construire anexe gospodaresti;
- 1 construire hala atelier tapiterie;
- 2 construire spatii comerciale ( Nevila si florarie);
- 2 amplasare antene RCS&RDS
- 1 retea telecomunicatii( Satcomar);
- 2 amplasare panouri publicitare ;
- 37 altele ( bransamente, foisor lemn, imprejmuire, foraj, etc.);
- 17 demolari case vechi si anexe.
- 3 autorizatii eliberate pentru investitii ale Consiliului local si anume:

- „Reabilitare parcuri in orasul Tg. Ocna( Parcul Casa de cultura, Parcul
zona blocurilor C si Parcul Trandafirilor”- AC nr. 66/2011;
- Demolare centrala termica din incinta Colegiului National „C. Negri” –
AD nr. 82/2011;
- Continuare lucrari – finisaje si lucrari tehnico-edilitare „Construire bloc
de locuinte pentru tineri cu alte spatii la parter bloc F13”.

Activitatea Serviciului investitii, administrarea domeniului public si privat s-a
concretizat si in incheierea unor contracte noi sau a actelor aditionale pentru
inchirierea si concesiunea imobilelor, dupa cum urmeaza:

- 118 terenuri inchiriate pentru agricultura;
- 139 terenuri inchiriate ( curti+constructii, garaje);
- 15 spatii comerciale inchiriate in incinta Pietii agroalimentare;
- 6 spatii inchiriate cu destinatia cabinete medicale ;
- 11 spatii concesionate cu destinatia cabinete medicale;
- 44 concesionari terenuri;
Starea economico-sociala la nivelul localitatii a fost intotdeauna influentatã si de

activitatile locuitorilor in agricultura . O parte a  cetatenilor s-au ocupat in anul 2011
cu cresterea animalelor si cultivarea terenurilor. In general s-a inregistrat o scadere a
efectivului de animale in anul 2011, comparativ cu anul 2010, astfel:

Nr.crt. ANIMALE 2011 2010 +/- fata de 2010
1. Bovine adulte 506 633 - 127
2. porcine 390 430 - 40
3. ovine 1363 2031 - 668
4. caprine 1003 1107 - 104
5. cabaline 401 344 + 57
6. pasari 8500 11000 - 2500
7. Familii albine 407 387 + 20

Suprafata agricola si neagricola a ramas aceeasi 4.740 ha si anume:
 2.679 ha suprafata agricola din care:

- arabil – 365 ha;
- pasuni – 1.362 ha;
- fanete – 910 ha;
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- vii - 40 ha;
- livezi - 9 ha.

 2.061 ha suprafata neagricola din care :
- paduri – 1.447 ha;
- curti – 238 ha;
- drumuri – 122 ha;
- neproductiv – 98 ha;
- alte terenuri – 156 ha.

Suprafata agricola pe culturi se prezinta astfel :
- porumb – 220 ha ;
- cartofi - 48 ha ;
- legume - 46 ha ;
- plante de nutret – 51 ha.

Conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum
şi unele măsuri adiacente in evidenta Comisiei locale de fond funciar s-au aflat 260
dosare pentru revendicarea suprafetei totale de 2.179 ha, din care 1.093,79 ha teren
agricol. Comisia locala a solutionat toate dosarele,  astfel :

a) 50 solicitari au fost respinse de Comisia locala ;
b) 90 solicitari au fost inaintate Comisiei judetene de fond funciar ( 79 teren

agricol si 11 teren cu vegetatie forestiera insumand 215,91 ha) ;
c) 20 solicitari nu au fost validate;
d) 63 solicitari au fost validate pentru despagubiri, din care :

- 8 au ramas in evidenta Comisiei locale pentru a fi completate de catre
petenti ;

- 22 solicitari au fost predate Comisiei judetene de fond funciar si A.N.R.P.
Bucuresti ; din acestea 3 dosare au fost restituite de A.N.R.P. pentru a fi
completate;

- 17 solicitari au fost rezolvate conform Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989*);

- 3 solicitari au fost rezolvate conform legilor fondului funciar ;
- 13 solicitari sunt propuse pentru a fi anulate din lipsa actelor doveditoare

In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar–
republicata , in anul 2011 au fost emise trei Ordine ale Prefectului – judetului Bacau
pentru atribuirea in proprietate a terenurilor (curti + constructii) in suprafata totala de
954 mp.

Preocuparea administratiei publice locale in plan edilitar, administrativ si
gospodaresc s-a concretizat in activitatea Serviciului administrativ intretinere din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului si a S. C. Compania de utilitati publice Tirgu
Ocna S.A.
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Serviciul administrativ intretinere din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului a functionat in anul 2011  cu 10 persoane din care 1 sef serviciu, 1
administrator, 1 ingrijitor , 2 sofer si 5 muncitori calificati. Cu implicarea personalului
de specialitate din cadrul acestui serviciu s-au realizat :

- urmarirea bunei funcţionari a activităţii instituţiei, privind furnizarea utilităţilor
(energiei electrice, gaz metan, apă, canal, telefoane, salubritate);

- lucrări de revizie, întreţinere şi supraveghere pe perioada funcţionării
centralelor termice aflate in administrarea Consiliului local;

- lucrări de întreţinere si igienizare în imobilele cu destinaţia sediu, aflate în
folosinţa instituţiei;

- lucrãri de reparatii si igienizare la unitatile de invatamant de pe raza
administrativ teritoriala, astfel incat elevii orasului sa poata invata in conditii
corespunzatoare;

- lucrări de reparaţii şi întreţinere ale sistemului de iluminat public. In anul 2011
au fost inregistrate un numar de 192 sesizari de la cetateni care au fost solutionate  prin
schimbarea lămpilor de iluminat public  si lucrări în punctele de aprindere ; s-au
inlocuit un numar de 350 corpuri de iluminat si un numar de 250 lampi ;

- iluminatul ornamental in perioada sarbatorilor de iarna;
- lucrări de refacere si intretinere a  zonelor de acces si de joaca din parcurile

orasului ;
- lucrãri de refacere mobilierului stradal şi schimbarea şipcilor la un număr de  52

bănci stradale , vopsirea a 680 bănci stradale ;
- lucrări de întreţinere si supraveghere a instalaţiilor de la Piscina Complexului

Parc Măgura (pe perioada funcţionării) ;
- curăţarea, decolmatarea şi refacerea canalelor de colectare a apelor pluviale pe

Str. Gălean, Str. Viitorului, Str. Mosoare, Str. Ţărăncuţa, Str. Crizantemelor, Str.
A.Vlahuţă, Str.Măgura (canal drum Măgura pe o lungime de 2,7 km);

- lucrări de întreţinere şi reparaţii ale sistemului de semnalizare rutieră;
- lucrări de refacere a marcajelor rutiere transversale (treceri de pietoni – 370

mp), montarea şi refacerea indicatoarelor rutiere – 42 buc;
- lucrări de balastare, nivelare şi scarificare manuală a străzilor localităţii,

reprezentând o suprafaţă de 100.900 mp;
Compartimentul administrativ din cadrul serviciului raspunde de dotarea

structurilor functionale din cadrul Primăriei Tg. Ocna cu obiecte de inventar şi
consumabile în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii.
- tine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele
consumabile.
- asigură gestionarea (achiziţionarea, depozitarea şi distribuirea) materialelor
consumabile procurate, prin magazia de materiale.
- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau
moral din patrimonial primăriei.
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S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. , infiintata prin
reorganizarea Serviciului public de gospodarie comunala, functioneaza in baza Legii nr.
31/1991 . Actionar unic la aceasta societate este orasul Tg. Ocna, prin Consiliul local ,
conform Actului constitutiv aprobat prin H.C.L. nr. 37/2010 .

In anul 2011 S.C. Compania de Utilități Publice Tg.Ocna S.A. a functionat  cu un
număr de 37 salariați după cum urmează:

1. Secția Salubritate – Spații Verzi – 20 salariați
2. Secția Construcții, Instalații, Reparații străzi – 11 salariați
3. Personal Tesa - 6 salariți din care doi 1/2 normă.

Conform evidențelor contabile la data de 31.12.2011 structura și valoarea
producției se prezinta  astfel:

 Total venituri - 1 040 327, 00 lei
 Total cheltuieli - 907 438,00 lei
 Profit brut - 132 889,00 lei
 Impozit profit - 18 790,00 lei

S.C. Compania de Utilități Publice Tg.Ocna S.A. a calculat o redevență în
valoare de 51 751,85 lei, parțial decontată (diferența de 12 586,42 lei) urmând a fi
achitată în trimestrul I/ 2012.

La activitatea construcții, reparații străzi au fost executate următoarele lucrări:
- montat borduri 9 x 20 x 50 cm - 1 128,00 ml
- montat borduri 14 x 25 x 60 cm - 139,00 ml
- montat trotuar din dale 48 x 48 x 8 cm - 1 660,00 mp
- reparații rigolă ape pluviale Str. George Coșbuc
- reparații canal pluvial Str. Crizantemelor
- reparații zid de sprijin Str. Vîlcele
-execuție podeț betonat Str. Cimitir
- închidere parcare Str. Costache Negri
Valoarea totală a lucrărilor - 132 961,00 lei, fără TVA.
La activitatea Salubritate – Spații Verzi – valoarea totală a lucrărilor este de

151 652, 0 lei.
La activitatea colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere și venituri din alte

activități - valoarea totală a lucrărilor este de 755 714 lei.

Inca din anul 2010 serviciile de alimentare cu apa si apa uzata se află sub
coordonarea şi responsabilitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Acest
serviciu se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are
drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de
captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie. Serviciu a fost concesionat catre
S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. ca operator unic la nivel judetean ,
licentiat de  A.N.R.S.C. pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.
La nivelul orasului Tirgu Ocna functioneaza o sectie a acestei societati prin intermediul
careia se incaseaza contravaloarea serviciilor de apa si canalizare si se asigura
remedierea eventualelor defectiuni la retele. Sectia Tirgu Ocna  a asigurat forta de
munca pentru realizarea bransamentelor la reteaua noua de distributie a apei potabile. In
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anul 2011 s-au realizat astfel de lucrari pe str. Cpt Busila (zona blocurilor B1, B2, B3,
F14 si F17 si nr. 5 – familiile Szasz si Marcu), str. V. Alecsandri, nr. 9, str. Mr. Rosita
nr.2, 4, 8, 8 bis, str. Lt. Sion nr. 5 bis, str. T. Vladimirescu, str. Vctoriei , nr. 49, str. A.
Incu nr. 5, 6 si str. M. Eminescu nr. 9. Aceste lucrari continua si in 2012.

Activitatile desfasurate de Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor , care se realizeaza atat in interesul statului , cat si al protectiei drepturilor
personale ale cetatenilor ,au avut in vedere legislatia specifica in vigoare si dispozitiile
Directiei  pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date , acestea
regasindu-se si in Planificarile trimestriale. In cursul anului 2011 acest serviciu a fost
deservit de 3 salariati din care : 1 personal contractual si 1 politist detasat  si un
functionar public pentru Compartimentul Starea civila care au efectuat o serie de
activitati specifice in vederea punerii in legalitate a cetatenilor cu acte de stare civila si
acte de identitate, astfel:

 Pe linie de evidenta populatiei :

Nr.crt. ACTIVITATE
ANUL +/- Fata de

anul 20102010 2011
1 -carti de identitate 2.258 2.456 + 198

-cãrti de alegator 1.848 2.393 + 545
-carti de identitate
provizorii

115 148 + 33

-schimbari de domiciliu 426 881 + 455
-vize de resedinta 194 215 + 21
-persoane verificate in
evidente

752 647 - 105

-actiuni si controale
efectuate

12 4 - 8

-controale in unitati de
ocrotire

6 11 +  5

 Potrivit importantei deosebite acordate activitatii de stare civila , ca unul
din principalele atribute ale autoritatii administratiei publice locale , Compartimentul
Starea civila a desfasurat intreaga activitate potrivit Legii nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civila, cu modificari si completari, Codului civil si a Metodologiei cu
privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila , aprobata prin H. G.
nr. 64/2011. Intreaga activitate concretizata in completarea si eliberarea certificatelor de
stare civila, operarea si comunicarea mentiunilor, asigurarea securitatii documentelor , a
actelor de identitate ale persoanelor decedate, etc s-a desfasurat cu respectarea
temenelor legale :

Nr.crt. ACTIVITATE
ANUL +/- Fata de

anul 20102010 2011
1 -casatorii inregistrate 77 47 - 30
2 -decese inregistrate 125 106 - 19
3 -mentiuni de divort 38 23 - 6
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4 -livrete de familie eliberate 101 62 -39
5 -certificate de stare civila

eliberate
648 653 +5

6 -nasteri inregistrate 9 12 +3
7 -transcrieri certificate de

stare civila din strainatate
10 16 +6

8 -rectificari acte de stare
civila

21 22 +1

9 -mentiuni operate pe
marginea actelor de stare
civila

1.257 1.365 +108

Desi Prin Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea
solutionarii proceselor si Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
privind divortul prin acordul sotilor , cu modificari si completari s-a introdus o nouă
procedură de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă , prin acordul ambilor soţi, de
către ofiţerul de stare civilă. La Primaria orasului Tirgu Ocna, in cursul anului 2011 nu
a fost inregistrata nici o solicitate de acest fel.

De asemenea in urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele
indreptatite nu au fost semnalate deficiente in activitatea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenta a Persoanelor .

Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei
localitati sunt invatamantul si sanatatea.

In anul scolar 2011 – 2012 au functionat in orasul Tirgu Ocna urmatoarele unitati
de invatamant :

- Colegiul National « Costache Negri » ;
- Grupul scolar ;
- 2 scoli cu clasele I-VIII:

 Scoala Generala nr. 1 (+ structurile : Scolile Poieni si Valcele);
 Scoala Generala nr. 2 ( + structurile: Scolile nr. 3 si nr.4- Tisesti

- 1 Gradinita cu program prelungit – Piticot 1 si 2
- 1 Gradinita cu program normal ;
- 1 Gradinita particulara « Anna Maria »

Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2011-2012 a fost de:
- 304 copii in invatamantul prescolar (- 86 prescolari fata de anul 2010-2011)
- 1.067 in invatamantul gimnazial (- 66 elevi fata de anul scolar 2010-2011),
- 1.108 in invatamantul liceal (+ 46 elevi fata de anul scolar 2010-2011)  .

In cadrul unitatilor de invatamant din orasul nostru si-au desfasurat activitatea
un numar de 118 cadre didactice titularizate si 46 suplinitori.

Structura invatamantului in anul scolar 2011-2012 se prezinta detaliat in
macheta urmatoare :
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GRADINITA
PITICOT
1 si 2

GRADINITA –
« Anna Maria »

SCOALA NR. 1
+Sc. Poieni
+Sc. Valcele

SCOALA NR.2
+ Sc. nr. 3+4

GRUP SCOLAR COLEGIUL
NATIONAL
« C. NEGRI »

TOTAL

TOTAL
CADRE
DIDACTICE

16 2 26 47 27 46 164

Nr. cadre
didactice
titularizate

14 1 23 38 9 33 118

Nr. suplinitori 2 1 3 9 18 13 46

Necesar de cadre
didactice
specializate

2 - - 1 18 - 21

Nr. profesori
navetisti

2 1 7 4 12 12 38

TOTAL
PRESCOLARI
/ ELEVI

213 din care
gr. mica 57;

gr. mijlocie 61
gr. mare 25

47 din care:
gr.mica/mijlocie 22;
gr. mare/ pregat.25

523 din care:
Clasele I-IV -228

Clasele V-VIII-251
prescolari 44

588 din care:
Clasele I-IV -283

Clasele V-VIII-305

340 din care:
Cl. IX-89,Cl. X-89,
Cl.XI-64,Cl.XII-53,

Cl/XIII-45

768 din care:
Clasele IX-X -410
Clasele XI-XII-358

2.479

Elevi navetisti 37 - 203 3 210 297 750
Abandon scolar
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011

- -

-

3
9
4;
-;
-

2;
1;
-;
2
-

13;
27;
41;
17;
4

2;
12;
4;
11;
8

20
49
49
30
12

Promovabilitate 100% 100% 87,20% Scoala 2 – 97%;
Scoala 3 - 90%

84% 96 % *
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Administratia publica locala a sprijinit pe parcursul intregului an unitatile de
invatamant prin asigurarea climatului socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate,
de nivel european, a unui mediu creativ de dezvoltare pentru toţi copiii localitatii.

Ca in fiecare an activitatea cadrelor didactice si a elevilor din scolile orasului Tg.
Ocna s-a materializat in obtinerea unor rezultate deosebite la concursurile scolare
nationale si internationale si olimpiade, dupa cum urmeaza :

 COLEGIUL NATIONAL « C. NEGRI »
1. Olimpiade scolare – faza judeteana:
- 1 loc II ( olimpiada de psihologie) ;
- 3 locuri III ( olimpiada de limba romana) ;
- 9 mentiuni (olimpiadele de romana, istorie, logica, T.I.C.)
2. Concursuri scolare :

Concursuri internationale :
 « WINNERS » - Biologie

- 4 premii II si 2 premiu III ;
 « WINNERS » - limba franceza

– 1 premiu III
 « WINNERS » - matematica

– 25 premii II
 « WINNERS » - limba engleza

– 7 premii II , 2 premii III
 « WINNERS » - limba romana

– 13 premi II , 8 premii III
 «WINNERS » - geografie

– 13 premii II, 4 premii III
 «CANGURUL » -matematica

- 2 premii I, 1 premiu II, 6 premii III
 «CANGURUL lingvist » limba engleza

- 4 premii I, 4 premii II, 5 premii III

Concursuri nationale :
 ecologie

- 2 premii II
 « Evaluarea in educatie »-matematica

3 medalii de bronz
 limba engleza

- 5 premii I , 2 premii II si 1 premiu III

Concursuri judetene
 de eseuri si creatie religioasa “Lumina din lumina” :

- 2 premii II
- 1 premiu III
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 sportive(cros, tenis de masa, lungime, sah, aruncare greutate, aruncare disc) :

- 6 locuri I
- 6 locuri II
- 12 locuri III

 GRUP SCOLAR :
1. Concursuri scolare:

- Faza locala “Cu viata mea apar viata” – locul II
2. Olimpiade scolare :

- Faza locala – Istorie -1  mentiune
In cursul anului scolar 2010-2011 au fost organizate numeroase activitati

extracurriculare cum ar fi : “Miss si Mister boboc”, “Comunicarea in relatia profesor –
elev”- in parteneriat cu Centrul de reeducare minori Tirgu Ocna, “Ziua mondiala a apei”,
“Ziua internationala a alimentatiei”, “ Ziua mondiala a educatie”, “Stop, nu fi victima” -
in parteneriat cu Politia orasului Tirgu Ocna. Elevii Grupului scolar au participat la
manifestarile organizate de Primaria orasului Tirgu Ocna : Ziua eroilor, Ziua Vanatorului
de Munte, Ziua Nationala a Romaniei.

 SCOALA NR. 1 :
a. Olimpiade :

- matematica - 1 premiu III la etapa nationala ;
- matematica si chimie – 2 premii II la etapa judeteana ;
- matematica – 2 mentiuni la etapa judeteana
2. Concursuri internationale :

- 3 premii I, 3 premii II, 2 premii III si 2 mentiuni ;
3. Concursuri nationale :

- 17 premii I, 15 premii II, 12 premii III si 17 mentiuni ;
4. Campionate sportive, nationale

- 1 loc I la Liga cadete lupte libere ;
- 1 loc III la Cupa judo

5. Concursuri interjudetene :
- 7 mentiuni;

6. Concursuri judetene :
- 1 loc I la Concursul « Prietenii pompierilor » ;
- 3 locuri I la Cupa de iarna atletism, judoka, judo ;
- 3 locuri II atletism ;
- 3 mentiuni – matematica, limba si literatura romana

 SCOALA NR. 2 :
Elevii Scolii nr. 2 si 3 au participat la numeroase concursuri organizate la

nivelul scolii in parteneriate sau in cadrul unor proiecte nationale sau internationale
obtinut numeroase premii , astfel :

Concursuri internaţionale :
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- « Toamna inspira si daruieste » : 2 premii I, 2 premii II 3 mentiuni ;
- « Munca si creatie»: 2 premii I, 3 premii II, 2 premii III si 2 mentiuni ;

Concursuri naţionale :
- Matematica « Sperante » : 3 mentiuni ;
- « Media Kinder » 13 elevi au realizat 100 de puncte ;
- Sport – echipa de fotbal locul III , “Memorial prof. Dorin Melinte” – 1 loc I;

atletism 1 loc I, alte concursuri sportive 4 locuri I, 3 locuri II , 7 locuri III si 2
mentiuni;

- «Roata anotimpurilor» – 1 premiu II;
- Concurs national de creatie «Culorile toamnei pe meleaguri ghimesene» - 17

premii I, 9 premii II, 2 premii III si 2 premii de excelenta;
- « Vin sarbatorile » - 11 premii I si 1 premiu II ;
- Concurs de creatie « Vestitorii primaverii » locul I – echipa fetelor cl.IA

Concursuri judetene :
- «Creativitate si ortografie » - clasa a IV-a:  1 premiu I, 3 premii II, 3 premii III

si 1 mentiune ;
- « Din secretele numerelor » - clasa a IV-a : 5 premii I si 2 premii II ;
- Educatie tehnologica : 1 premiu I si 1 premiu II ;
- Concurs « Evaluare in educatie » :

- lb. romana – 3 premii I, 1 premiu II, 2 premii III si 3 mentiuni;
- matematica – 2 premii I si 2 premii II;

- Concurs interjudetean “ Eco in sarbatori” – 5 premii I

Alte concursuri scolare :
- Concursul « Povestea cangurului » clasele I-IV- 34 elevi “excelent”, 3 elevi FB, 1
elev B ;
- Concursul « Cangurasul explorator » 16 elevi “excelent”, 18 elevi FB 10 elevi B ;
- Concursul « Cangurasul matematician » 4 elevi “excelent”,17 elevi FB,3 elevi B ;
- Concursul « Smart » :

- lb. Romana – 11 premii I, 12 premii II, 9 premii III, ;
- matematica – 3 premii I, 7 premii II, 8 premii III;
- cultura generala – 1 premiu I, 3 premii II, 4 premii III

- Concurs pictura – 2 premii I;
- Festival de traditii si obiceiuri de iarna – 2 premii I;
- Concurs protectie civila “Cu viata mea apar viata” locul I;
- Concurs in cadrul proiectului de mediu “Micii ecologisti” – 1 premiu I;

 SCOALA NR. 3
- Concurs de limba, comunicare si literatura romana – 1 mentiune etapa

judeteana;
- Concurs judetean de creatie”Arc peste timp” – 1 premiu I si 1 premiu III;
- Concurs national “Voinicelul” 2 premii I, 3 premii II, 5 premii III si 8 mentiuni ;
- Concurs international de evaluare a competentelor « Cu Europa la joaca –

Euroscolarul » - 3 premii I, 2 premii II, 7 premii III si 8 mentiuni;
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- Concurs national “Comunicare si ortografie “ – 1 premiu I, 4 premii III si 1
mentiune;

- Concurs national de creatie “Culorile toamnei pe meleaguri ghimesene” – 6
premii I, 3 premii II, 1 premiu III si 1 mentiune si “ Vestitorii primaverii” 1
premiu 1;

- Concurs national de arta plastica “ S-au aurit a toamnei padure” 3 premii I si
« Lumea povestilor » - 3 premiiI, 1 premiu III;

- Concurs national de creatie literara “Magia toamnei” – 3 premii I, 1 premiu II,
- Concursul « Smart »

- lb. Romana – 2 premii I, 1 premiu II, 2 premii III, ;
- matematica – 2premii I, 3 premii II;
- limba engleza – 1 premiu I, 1 premiu III;

- Sport (judo – concursuri zonale si judetean) 7 locuri I, 1 loc II si 1 loc III.

 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT « PITICOT » 1 si 2
Gradinita cu program prelungit « Piticot » , in afara activitatilor curente desfasurate

la clasa conform Programei pentru invatamantul prescolar s-au mai desfasurat o serie de
acitivitati extracurriculare dupa cum urmeaza :
 Participarea la concursuri internationale :

- Concursul SMARTY (editia de primavara si de toamna) la care au participat 40 de
copii . S-au obtinut urmatoarele rezultate : 15 premii I, 18 premii II si 7 premii III ;
- Concursul EUROPRESCOLARUL – CU EUROPA LA JOACA la care au
participat 56 de copii . S-au obtinut urmatoarele rezultate : 28 premii I, 18 premii II
si 10 premii III ;

 Participarea la concursuri nationale :
- Concursul PITICOT la care au participat 60 de copii. Rezultate obtinute : 41

premii I, 14 premii II  si 5 premii III ;
- Concursul PICIUL la care au participat 33 de copii. Rezultate obtinute : 17 premii

I, 6 premii II si 10 premii III ;
- Concursul COLORAM , INVATAM la care au participat 23 de copii. Rezultate

obtinute : 14 premii I, 5 premii II si 4 premii III
Pentru dezvoltarea relatiilor comunitare Gradinita « Piticot » a incheiat parteneriate

cu Infomedia Piticlic, Asociatia Olimp , Proeducatia , Eurokids Iasi , Centrul scolar de
educatie incluziva, Romconcept International Solution , Fundatia pentru evaluarea
competentelor in educatie , Clubul elevilor, Politia orasului Tg. Ocna , Jandarmerie,
Biserica

Gradinita particulara “ANNA MARIA” a fost înfiintata in luna septembrie 2001,
iar din 18 ianuarie 2009 funcţionează sub actuala denumire . Unitatea de învăţământ
preuniversitar particular Grădiniţa "Anna Maria” a fost acreditata potrivit Ordinului
ministrului educatiei , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4819 /2011. Asociatia
„Slujitoarele Preacuratei de Parma” este direct responsabilă de aceasta gradinita si asigura
în cea mai mare parte baza materiala si didactica necesara desfasurarii activitatii
instructiv-educative. Principiile ce stau la baza functionării acestei gradinite sunt:
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creativitate, responsabilitate, realism, calitate, implicare, spirit civic, profesionalism, spirit
de echipa, comunicare, încredere, respect, toleranţă si nu în ultimul rand siguranta.
Grădinița dispune de o cladire spatioasa dotata cu doua sali de grupa împartite în arii de
activitate (constructii, arta, biblioteca, stiinta, joc), un cabinet metodic, o sala de joaca si
una de spectacole, vestiare, grup sanitar, teren de joaca amenajat cu leagane, teren de
tenis, casute colorate, tobogan și diferite aparate fixe tridimensionale pentru catarat.
Gradinita ofera prescolarilor un program atractiv, flexibil, bazat pe joc, care respecta
cerintele educationale ale Ministerului educatiei si care tine cont de particularitatile
individuale şi de vzrsta ale fiecărui copil. Prescolarii care frecventeaza aceasta unitate de
invatamant au participat la montarea unor spectacole interactive ( “Iepurasul buclucas”,
“Mama, fiinta cea mai draga”, “Dans si bucurie in lumea copilariei”), spectacole dedicate
sarbatoririi zilei numelui , activitati practic gospodaresti dar si numeroase concursuri si
alte activitati extracurriculare, dintre care amintim:

- Concursul “Pitic destept” –2 premii II,1 premiu III, 16 mentiuni ;
- Concursul « Europrescolarul » - 10 copii au obtinut 100 de puncte ;
- Concursul National « Piticot » - 2 premii II, 1 premiu I, 16 mentiuni ;

Legea invatamantului ofera prescolarilor si elevilor dreptul la asistenta medicala
gratuita prin cabinetele medicale scolare . La nivelul orasului Tg. Ocna , fiecare unitate de
invatamant beneficiaza de cabinet medical iar asistenta medicala este asigurata de cadre
medicale specializate . Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant de pe
raza orasului, serviciu subordonat Consiliului local  functioneaza cu 6 asistenti medicali
principali si are ca obiect de activitate respectarea prevederilor legale in vigoare privind
asistenta medicala a prescolarilor si  elevilor din orasul Tg. Ocna. Principalele activitati
desfasurate in anul 2011 au fost:

- controlul prin sondaj, a igienei individuale a prescolarilor si elevilor;
- depistarea, izolarea si declararea bolilor infectocontagioase aparute in randul

prescolarilor si elevilor;
- acordarea la nevoie a primului ajutor prescolarilor, elevilor ;
- efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este

nevoie,
- acordarea de consultatii medicale la solicitarea elevilor din unitatile de invatamant

arondate, trimitandu-i dupa caz, pentru urmarire in continuare la medicul de familie sau la
cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate; prescrierea de
medicamente elevilor care prezinta afectiuni acute si care nu necesita internare in unitati
spitalicesti, in conditiile legii.

- initierea actiunilor de prelucrare antiparazitara  si antiinfectioasa  pentru care se
solicita medicamente, materiale de dezinfectie

- initierea de actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in
sezonul epidemic si  raportarea acestora la Directia de Sanatate Publica Bacau ;

-verificarea starii de sanatate a personalului blocului alimentar din cantinele din
gradinite si respectarea normelor igienico-sanitare ; vizarea  meniurilor din cantinele
respective si efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei
alimentatii rationale.
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- urmarirea modului de respectare a normelor de igiena in cadrul procesului
instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica) ;

- verificarea efectuarii examinarilor medicale periodice stabilite prin reglementari
ale legii de catre personalul didactic si administrativ din unitatile de invatamant.

- eliberarea pentru elevii cu probleme de sanatate a documentelor medicale de
scutire de prezenta la cursurile scolare ; de la orele de educatie fizica scolara sau diferite
acivitati practice ;

- vizarea si inregistrarea documentelor medicale eliberate de alte unitati sanitare
pentru motivarea absentelor de la gradinita si de la cursurile scolare,

- efectuarea de doua ori pe an (la inceputul anului si la sfarsitul anului de
invatamant) controlului periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea
acuitatii vizuale si auditive).

Pe langa alte activitati specifice asistentii medicali din unitatile de invatamant au
participat  si au asigurat asistenta medicala la toate competitiile scolare organizate la
nivelul orasului Tg. Ocna in cele doua Sali de sport, in Parcul si Stadionul Magura,
precum si la alte manifestari cultural artistice organizate de administratia locala.

Asistenta medicala umana a fost asigurata de 5 medici de familie,  3 medici
specialisti si un cabinet de recuperare medicala care functioneaza in cadrul unei societati
civile medicale cu sediul in str. Slatineanu. Numarul consultatiilor acordate de medicii de
familie din cadrul acestei societati civile medicale in anul 2011 a fost de 43.125.

In orasul Tg. Ocna, in anul 2011 au mai functionat :
- un serviciul de ambulanta;
- 3 laboratoare de analize medicale;
- 4 farmacii umane;
- 2 farmacii naturiste;
- 7 cabinete stomatologice;
- 2 cabinete individuale de psihologie;
- 1 cabinet individual de obstetrica ginecologie.
De asemenea Complexul Hotelier Magura dispune de o bazã proprie de tratament

cu profil cãi respiratori si reumatismal, posibilitati de agrement şi relaxare de care au
beneficiat atat turistii veniti in statiune cat si cetatenii orasului care au urmat tratamente de
recuperare a diverselor afectiuni

Asistenţa medicala veterinara este asigurata de 4 cabinete medicale individuale
care dispun de spatii corespunzatoare si dotarea necesara desfasurarii activitatii.

In conf. cu art. 36, alin. 6), lit. c) din Legea nr. 215/2001,  administratia publica
locala, pe tot parcursul anului 2011 a fost interesata sa mentina o relatie cat mai buna cu
toate cultele religioase prezente in raza de competenta, in vederea  promovarii valorilor
moral - educative in randul cetatenilor orasul Tg. Ocna. Biserica este un factor
incontestabil in promovarea reperelor morale in societate, care este dublata si de rolul
educativ si cetatenesc pe care il are prin prezenta orelor de religie in unitatile de
invatamant. Administratia locala a orasului Tg. Ocna recunoaste si sprijina acest rol al
bisericii in comunitate si a incercat sa-i acorde sprijin ori de cate ori a fost necesar.
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In patrimoniul cultural actual al orasului sunt incluse 21 lacasuri de cult: Biserica
„Raducanu”, Biserica Fostei Manastiri „Precista”, Biserica Domneasca din lemn
„Cuvioasa Parascheva” , Biserica „Sfintii Voievozi Mihail si Gavril”, Biserica De Lemn
„ Sfantul Gheorghe”- Tisesti, Biserica „Sfintii Imparati Constantin si Elena” , Biserica
„Sfantul Neculai”, Biserica „ Sfintii Petru si Pavel” – Valcele, Biserica „ Sfanta Treime”
– Gura Slanic ,Biserica „Schimbarea la Fata” – Poieni, Manastirea „Magura Ocnei”,
Manastirea Ciresoaia- „Sfantul Iftimie cel Mare”, Biserica Romano-Catolica
„Schimbarea la fata a mantuitorului Isus Cristos”, Biserica „Sfanta Varvara” – Salina,
Biserica Armeneasca  << Sfanta Nascatoare >> – aflata in conservare .

Este binecunoscut faptul ca reprezentantii cultelor religioase (ortodoxe si catolice)
au raspuns intotdeauna invitatiei administratiei locale de a participa la evenimentele
organizate pentru oficierea Te-deum-ului ( Ziua eroilor, Zilele orasului, Ziua Vanatorului
de Munte, Ziua Nationala a Romaniei), dar si la festivitatile de deschidere a anului scolar.
De asemenea reprezentantii administratiei locale au fost onorati sa participe de fiecare
data la evenimentele importante organizate si gazduite de reprezentantii bisericilor din
orasul Tg. Ocna. Alaturi de suportul moral pe care il ofera enoriasilor, reprezentantii
bisericilor din orasul Tg. Ocna au contribuit si la identificarea unor situatii sociale
deosebite, care au fost luate in evidentele serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Colaborarea dintre Primaria orasului Tg. Ocna si Biserica s-a materializat si in anul
2011 prin aparitia publicatiei „Sarea pamantului” , care gazduieste in paginile ei si
articole interesante despre proiectele si realizarile administratiei locale.

In anul 2011 preotii parohi au fost sprijiniti in activitatea lor privitoare la
intretinerea spatiilor verzi din jurul lacaselor de cult, efectuarea unor reparatii generale si
renovare , asigurarea sonorizarii la diversele evenimente religioase .

Activitatea culturala la nivelul orasului Tg. Ocna a fost sustinuta de catre cele trei
institutii de cultura de pe raza localiatii (biblioteca oraseneasca, Casa de cultura si Muzeul
de istorie), dar si de alte institutii care desfasoara activitati cu profil cultural din judet si
din tara.

In anul 2011 Biblioteca orasului Tg. Ocna a organizat sau a participat activ la
urmatoarele manifestari culturale :

- 15 ianuarie – Expozitie de carte cu ocazia aniversarii a 161 de ani de la nasterea
poetului Mihai Eminescu ;

- 24 ianuarie – Expozitie de carte istorica cu ocazia sarbatoririi Unirii
Principatelor Romane ;

- 9 februarie – comemorare 130 de ani de la moartea scriitorului Distoievski
Fiodor Mihailovici- expozitie de carte ;

- 18 februarie – un grup de copii de la Gradinita “Piticot” viziteaza biblioteca ,
ocazie cu care are loc videoproiectia « Iarna pe ulita » de G. Cosbuc ;

- 21 martie – Ziua mondiala a poeziei ; recital de poezie sustinut de elevii
unitatilor de invatamant ;

- 29 aprilie –instruire profesionala a bibliotecarilor organizata la Biblioteca « C.
Sturdza - Bacau », cu participarea a 80 de bibliotecari publici din comune, orase
si municipii si lansari de carte;
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- 22 mai – comemorare 54 de ani de la moartea poetului,publicistului si
prozatorului George Bacovia ; expozitie de carte si lectura operei scriitorului ;

- 15 iunie – comemorare – 122 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu
expozitie de carte in sala de lectura a bibliotecii ;

In anul 2011 au avut loc numeroase instruiri profesionale  si cursuri de pregatire
organizate de Biblioteca « C Sturdza » din Bacau, avand ca tematica : “Cultura-
informatie literara si de duh”, “Bibliotecar european”. In cadrul programului Biblionet , in
timpul vacantelor a fost oranizata activitatea “ O poveste pe zi”

Activitatea bibliotecii s-a materializat si prin : inventarierea unui numar de 496
carti noi, intocmirea fiselor pentru catalogul alfabetic, intocmirea rapoartelor statistice
solicitate de Biblioteca judeteana, etc.

In anul 2011 au fost inscrisi un numar total de 1551 cititori si au fost inregistrate
un numar de 9929 imprumuturi volume.

Activitatea Bibliotecii orasului s-a concretizat si in activitatile desfasurate in
colaborare sau parteneriat cu Muzeul de istorie, Casa de cultura , institutiile de
invatamant, Centrul de reeducare minori, Spitalul Penitenciar Tirgu Ocna.

Primaria orasului Tirgu Ocna are obligatia de a-si asuma si rolul de a promova valorile
culturale, patrimoniul istoric , oamenii de valoare ai comunitatii, dar sa aduca momente de
relaxare pentru cetatenii orasului . In acest sens Calendarul manifestarilor cultural,
religioase si sportive in anul 2011 s-a prezentat astfel:

- 15 ianuarie – Spectacol de poezie dedicat nasterii marelui poet Mihai Eminescu;
- 1 iunie – « Ziua Internationala a copilului » cu participarea unitatilor scolare

din raza administrativ teritoriala care au organizat diverse concursuri specifice
varstei, participantii fiind recompensati cu diplome si premii ; lansarea cartii
„File de cronica. Din istoria localitatii Tirgu Ocna” – autor prof. Stefan Pelin
caruia i s-a acordat Titlul de „Cetatean de onoare al orasului” pentru intreaga sa
activitate dedicata cultivarii si mentinerii in atentia tinerilor a trecutului istoric
bogat al orasului Tirgu Ocna;

- 2 iunie – Ziua eroilor – autoritatile administratiei publice locale  au adus un
omagiu eroilor neamului in prezenta oficialitatilor, invitatilor cetatenilor
orasului si turisti aflati in statiune.S-au rostit alocutiuni, s-au depus coroane de
flori, s-a oficiat slujba de pomenire de un sobor de preoti ;

- 15 iunie - spectacole de sfarsit de an scolar;
- 26-28 august – «Zilele orasului Tirgu Ocna » - editia a XI-a . Manifestarile

dedicate acestui eveniment au fost deschise cu intonarea imnului de stat si
trecerea in revista a Garzii de onoare . Au participat oaspeti de seama ,
reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice din orasul nostru dar si din
alte localitati ale judetului (Institutia Prefectului, Consiliul judetean , Asociatia
“Cultul eroilor”, Asociatia “Veteranilor de razboi”, Jandarmeria, Inspectoratul
de Politie , Ministerul Apararii Nationale;  senatori, deputati, consilieri judeteni
si locali , preoti, unitatile de invatamant) , cetateni ai orasului si turisti. In cele
trei zile de manifestari participantii s-au putut bucura de participarea la diverse
simpozioane si lansari de carte, programe sportive , dar mai ales de spectacolele
oferite de artisti de prestigiu si de talentele locale.
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- 16 septembrie – Simpozion etnografic cu tema „ Traditia culturala a lemnului
din regiunea Tirgu Ocna”

- 1 octombrie – Ziua  Internaţionala  a vârstnicului
- 3 noiembrie – Ziua Vanatorilor de munte – editia a VI-a cu participarea

militarilor de la Batalionul 22 Vanatori de munte „Ciresoaia” de la Sfantul
Gheorghe, pe acordurile muzicii militare asigurate de reprezentantii Brigazii 61
Vanatori de munte „General Virgil Badulescu”

- Concursul scolar de sah „Elisabeta Polihroniade” – editia a II-a la care au
participat un numar insemnat de copii si tineri care si-au demostrat maiestria in
acest sport;

- 1 Decembrie –manifestari dedicate Zilei Nationala a Romaniei cu participarea
unui efectiv de jandarmi care a  prezentat onorul militar asigurat de
Inspectoratul judetean de Jandarmi Bacau, oficialitati ale judeţului Bacău,
reprezentanti ai instituţiilor deconcentrate şi  descentralizate ale judeţului, cadre
didactice, elevi, cetãţeni ai urbei, turişti aflaţi in staţiune.

- 24-31 decembrie – Spectacole cu obiceiuri si traditii de iarna. Orasul a capatat
haine de sarbatoare prin montarea iluminatului festiv, fiind declarat prin votul
ascultatorilor la concursul organizat de Radio Zu „Cel mai frumos oras” . In
noaptea de Revelion administratia locala a organizat un frumos foc de artificii.

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta este o structura aflata in
subordinea Consiliului local Tirgu Ocna a carui activitate se desfasoara cu personal
angajat (7 persoane) si personal voluntar (45 persoane) , în scopul apararii vietii, avutului
public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati, în sectorul de
competenta stabilit. Din punct de vedere financiar acest serviciu este finantat de la bugetul
local, iar activitatea acestuia este coordonată de primarul orasului.

În anul 2011, în zona de competenţă a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă au avut loc evenimente după cum urmează: 12 incendii la gospodăriile
cetăţeneşti, 9 incendii de vegetaţie uscată, 3 intervenţii la accidente rutiere.

De asemenea S.V.S.U a fost solicitat să intervină în sprijin în localităţile învecinate
la incendii unde Detaşamentul de pompieri Oneşti nu a făcut faţă.

Ca şi în anul 2010, în anul 2011 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a
participat la acţiuni de curăţare a podeţelor şi a fântânilor.

In perioada analizatã Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a executat 3
exerciţii de alarmare/evacuare la instituţii de învăţământ,  un exerciţiu de intervenţie în
caz incendiu la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi un exerciţiu
de cooperare pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi
accidente la construcţii hidrotehnice în aval de barajul Poiana Uzului.

In luna mai s-a desfăşurat concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea
apăr viaţa”, faza pe localitate, unde locul I la ciclul gimnazial a fost ocupat de echipajul
Şcolii nr 2 Tg.Ocna, iar la ciclul liceal de echipajul Colegiului Naţional „C.Negri”.
Concursul şcolar cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor „Prietenii pompierilor”
a fost câştigat de echipajul Şcolii nr 1 Tg.Ocna .
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In luna iulie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a
organizat faza interjudeţeană a concursurilor profesionale ale Serviciilor  Voluntare pentru
Situaţii de Urgenţă.

Ordinea si siguranta publica la nivelul orasului Tg. Ocna a fost asigurata pe tot
parcursul anului 2011 de institutii apartinand Inspectoratului judetean de politie si
Inspectoratului judetean de jandarmi.

POLIŢIA STAŢIUNII TG.OCNA isi desfasoara activitatea in baza Legii
218/2002 si este subunitate specializata din structura Inspectoratului de Politie Judeţean
Bacau , care pe raza de competenta a staţiunii Tg.Ocna , pe langa celelalte activitati date
in competenta , in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 „aplica masuri de
mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului, de prevenire si combatere
a elementelor care atenteaza la viata, libertatea , sanatatea si integritatea persoanelor , a
proprietatii private si publice , precum si a altor interese legitime ale comunitatii”.

In acest context Politia staţiunii Tg.Ocna constituie „serviciul public specializat
care actioneaza in interesul persoanei , a comunitatii , a institutiilor statului , exclusiv pe
baza si in executarea legii , avand ca principii directoare respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului , legalitatii , confidentialitatii , echidistantei ,
proportionalitatii , transparentei , apropierii de comunitate  , responsabilitatii in
exercitarea  actului de autoritate politieneasca , cooperarii si utilitatii sociale” .

În cursul anului 2011, activitatea lucratorilor Poliţiei staţiunii Tg.Ocna a fost
focalizate in principal pe indeplinirea obiectivelor stabilite in Programul de guvernare
pentru perioada 2009-2012. In anul 2011 s-au avut in vedere urmatoarele :

I.Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetatenii statiunii , prin
prevenirea si combaterea infractionalitatii, dezvoltandu-se:
a) Programul de prevenire si combatere a infractiunilor contra patrimoniului , respectiv:
- modulul nr. 1 „prevenirea si combaterea infractiunilor de furt din societatile
comerciale”;
- modulul nr. 2 „prevenirea si combaterea furturilor din locuinte”;
- modulul nr. 3 „ prevenirea si combaterea infractiunilor stradale” .
b) Programul de prevenire si combatere a infractiunilor de mare violenta (protejarea
persoanei);
c) Programul de prevenire si combatere a delingventei juvenile si a victimizarii minorilor-
„Sa exmatriculam violenta!”, in scoli si zona adiacenta acestora.

Evolutia situatiei operative la nivel local in anul 2011:

In cursul anului 2011, Politia statiunii Tirgu Ocna a fost sesizata de catre cetatenii
localitatii cu privire la savarsirea unui numar de 309 infractiuni din care 236 au fost de
natura juridica , 8 de natura economica si 65 de alta natura:
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Structura situatiei operative :

Infractionalitatea sesizata in anul 2011 a avut un trend descendent fata de anul 2010
crescand cu 12%, respectiv 245 fapte sesizate in 2010 fata de 309 fapte sesizate in 2011;
infractionalitatea cu autori necunoscuti a inregistra si ea o crestere de 30 % de la 38 in
anul 2010 la 54 in 2011. La nivelul de solutionare a dosarelor penale cu autori
necunoscuti, fata de aceeasi perioada a anului 2010 , solutionarea acestora a crescut cu 24
% .

In ceea ce priveste infractionalitatea stradala s-a inregistrat o scadere fata de aceeasi
perioada a anului 2010.

Dinamica accidentelor grave de circulatie la nivelul localitatii a inregistrat o scadere
la accidentele grave (-1 fata de 2010) si o crestere la accidentele usoare (+3 fata de 2010).

Starea contraventionala a inregistrat o crestere cu 6% fata de anul 2010 ( 1398
sanctiuni aplicate in 2010, fata de 1473 sanctiuni aplicate in 2011).

La nivel de structura a infractiunilor sesizate , ponderea cea mai mare au avut-o
infractiunile judiciare , iar in cadrul acestora infractiunile de furt (309 infractiuni sesizate
in 2011 fata de 113 infractiuni sesizate in 2010). Cele mai multe infractiuni judiciare s-au
produs in zona centrala a orasului, respectiv zona blocurilor A-B, C-D, Piata
agroalimentara si zona cartierelor Tisesti, Gura Slanic, Fundatura C. Negri si Poieni. Din
analiza situatiei operative a rezultat ca un procent de 35 % dintre aceste infractiuni au fost
comise de infractori voiajori. Principalele cauze care au contribuit la comiterea
infractiunilor au fost : lipsa surselor legale de existenta, comportamentul deviant,
consumul de alcool , conflictele spontane, starile conflictuale, carenta in educatie.

In ceea ce priveste evolutia criminalitatii judiciare grave , la nivelul subunitatii s-a
pus un accent primordial pe prevenirea unor astfel de fapte, Astfel ca in anul 2011 nu s-a
inregistrat nici o infractiune de omor, lovituri cauzatoare de moarte, pruncucidere.

Prevenirea si combaterea criminalitatii a constituit o prioritate in anul 2011, iar
aceasta activitate s-a desfasurat pe doua paliere: activitati educational - preventive si
activitati preventive de combatere a incalcarilor de lege. In cadrul activitati educational –
preventive, s-au derulat doua proiecte „Stop! Nu fi victima!” si „ Implica-te, fii precaut!”,
in colaborare cu Grupul scolar si Colegiul National „C Negri”. S-au organizat si

Infr.cu AN
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Infr. flagrante
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Infr. stradale
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desfasurat un numar de 35 de sedinte de popularizare a legislatiei si de instruire cu masuri
de autoprotectie ; au fost intocmite un numar de 10 informari catre institutiile locale cu
privire la situatiile de risc , au fost publicate un numar de 4 articole in presa locala, au fost
distribuite catre populatie un numar de 750 pliante cu caracter preventiv educativ.

In ceea ce priveste activitatile preventive de combatere a incalcarilor de lege ,
cadrele subunitatii de politie au organizat si executat un numar de 29 de actiuni cu
participarea cadrelor de politie, jandarmi, unitati de invatamant , 31 de controale pe
diferite domenii. Au fost constatate : 6 infractiuni flagrante, au fost aplicate 224 de
sanctiuni contraventionale, au fost confiscate bunuri in valoare de 840 lei.

In ceea ce priveste activitatea de patrulare in zonele de siguranta publica stabilite la
nivelul subunitatii au fost organizate 1645 patrule de siguranta publica ( mixte cu patrule
de jandarmi sau numai patrule de politie), in timpul carora au intervenit 357 evenimente
din care 234 sesizate prin serviciul 112 si 123 directe

In cadrul activitatilor de prevenire pentru diminuarea accidentelor rutiere , au fost
desfasurate un numar de 31 actiuni in trafic focalizate pe tipurile de abateri si categorii de
participanti la trafic care au produs cel mai frecvent accidente rutiere. Au fost constatate
in flagrant un numar de 10 infractiuni , au fost aplicate 837 sanctiuni contraventionale  si
au fost retinute in vederea suspendarii un numar de 35 permise de conducere pentru
diferite abateri.

Riscurile si prioritatile pentru anul 2012.
Din analiza situatiei operative in anul 2011 au fost identificate o serie de riscuri ce

ar putea fi materializate printr-o crestere a infractionalitatii in general , cu preponderenta
furturile din locuinte si infractionalitatea stradala. Aceste riscuri apar atat pe fondul extern
(pe fond social si faptul ca odata cu reabilitarea drumului judetean 116 localitatea a
devenit un nod de legatura catre localitatile Onesti , Birsanesti, Oituz, Darmanesti, cat si
pe fond intern – imposibilitatea acoperirii corespunzatoare a dispozitivului de siguranta
publica datorat lipsei cadrelor atat de politie cat si de jandarmi, precum si faptul ca nu
avem politie locala.

Prioritati pentru anul 2012
1.Eficientizarea activitatii structurilor operative ale subunitatii in vederea

imbunatatirii sigurantei cetateanului prin :
a) prevenirea , combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor stradale ;
b) prevenirea , combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor contra

patrimoniului , in special la: - furtul din locuinte, pe raza statiunii;
- furturile din auto.

2. Eficientizarea activitatii structurilor operative ale subunitatii in vederea
destramarii grupurilor infractionale nestructurate si combaterii infractiunilor grave si a
celor cu moduri de operare deosebite prin:

a) imbunatatirea modului de actiune pentru cunosterea activitatii si destramarii
grupurilor infractionale nestructurate;

b) prevenirea, combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor grave si a celor
cu moduri de operare deosebite , de natura judiciara , ce pot contribui la
cresterea nivelului de insecuritate a cetatenilor localitatii;
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3. Eficientizarea activitatii tuturor structurilor subunitatii in vederea imbunatatirii
calitatii serviciilor publice in domeniile de activitate al Politiei statiunii Tirgu
Ocna prin:

a) cresterea transparentei si a celeritatii in prestarea serviciilor publice politienesti;
b) optimizarea resurselor institutionale aflate la dispoziti, in vederea

debirocratizarii activitatii si reducerii riscului de coruptie in randul politistilor.
4. Prevenirea actelor de tulburare a ordinii publice intre cetatenii de entie rroma din

zona Fundatura C. Negri si angajatii societatilor comerciale si locuitorii din
zona, prin:

a) permanentizarea efectivelor din sistemul de ordine si siguranta publica in zona
Fundatura C. Negri la schimbul II si III

b) prezenta activa a politistului de proximitate in cartierul respectiv pentru
monitorizarea situatiei operative;

5. Prevenirea si diminuarea actelor de mica violenta comise in unitatile de
alimentatie publica si in imediata zona a acestora prin:

a) monitorizarea permanenta a unitatilor de alimentatie publica unde se
inregistreaza acte de mica violenta concomitent cu dispunerea masurilor legale;

b) monitorizarea persoanelor pretabile la comiterea unor astfel de infractiuni;
6. Prevenirea si diminuarea furturilor din locuite comise in zonele marginase ale

orasului prin :
a) monitorizarea persoanelor pretabile la comiterea unor astfel de infractiuni;
b) prezenta activa a politistilor de proximitate in cartierele respective pentru

monitorizarea situatiei operative si obtinerea de date care sa duca la identificarea
autorilor in mod operativ.

POSTUL DE JANDARMI TG. OCNA isi desfasoara activitatea in baza Legii
550/2004 si este subunitate specializata din cadrul Inspectoratului de jandarmi judetean
Bacau , care pe raza de competenta a statiunii Tg. Ocna exercita atributii privind apararea
drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor , a avutului public si privat ,
prevenirea , descoperirea si combaterea faptelor antisociale , mentinerea , asigurarea si
restabilirea ordinii si linistii publice.

In anul 2011 subunitatea de Jandarmi Tg. Ocna a functionat intr-un sediu nou
inaugurat pe data de 7 ianuarie in prezenta reprezentantilor celor mai importante institutii
din judet (Prefectura Bacau, Consiliul judetean Bacau, Inspectoratul de jandarmi Bacau,
Inspectoratul judetean de Politie Bacau.

In cursul anului 2011 Postul de  Jandarmi Tg. Ocna , in conformitate cu Ordinul
M.A.I. nr. 60/2010 a desfasurat activitati de mentinere a ordinii si linistii publice in
sistem integrat , cu efective din cadrul Politiei Tg. Ocna prin patrule mixte de ordine si
siguranta publica. . In acest sens au fost executate un numar de 857 patrule mixte cand au
fost aplicate de catre jandarmi un numar de 75 amenzi contraventionale in valoare de
14.800 lei, conform Legii 61/1991. In functie de efectivele disponibile subunitatea de
jandarmi Tirgu Ocna a desfasurat si activitati de mentinere a ordinii si linistii publice
numai cu patrule de jandarmi , care in functie de situatia operativa a localitatii si a
zonelor cunoscute ca avand potential criminogen mai ridicat au realizat un numar de 303
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misiuni, 396 patrule , au fost aplicate 78 amenzi contraventionale in valoare de 16.600
lei. Totodata efectivele subunitatii , pe parcursul anului 2011 au desfasurat activitati de
asigurare a ordinii publice cu ocazia diferitelor manifestari cultural-artistice , religioase ,
comemorative si de alta natura care au avut loc pe raza statiunii Tg. Ocna.

Totodata efectivul de jandarni a acordat sprijin pentru aplicarea legilor din sfera de
competenta a altor institutii, cum ar fi: Ocolul silvic Tg. Ocna, lucratorilor s.c. E-ON
Moldova, executori judecatoresti , Judecatoria Moinesti, Onesti si Tribunalul Bacau, s.a.

Pe tot parcursul anului 2011 subunitatea de Janadarmi Tg. Ocna s-a preocupat de
mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica in statiune, acordand un interes
special turistilor aflati in statiune.

Publicarea anuala a acestui raport se constituie ca parte integranta din efortul
permanent al institutiei primarului de a pastra legatura cu cetatenii orasului Tirgu Ocna
care sunt beneficiarii activitatii administratiei publice locale. Intreaga activitate prezentata
a avut ca principal obiectiv relansarea localităţii ca staţiune turistică de interes naţional,
atractivă şi accesibilă pentru locuitori şi pentru vizitatori, un centru de relaxare şi
agrement .

PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA
Ec. Floarea IVANOF


