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ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ,, CENTRULUI BALNEAR  PARC M ǍGURA 
 TÎRGU OCNA” 

 
  

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 
  

Art. 1 -   Centrul balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna,  este unitate medico-balneară de tratament 
şi de recuperare este  persoană  juridică de drept public înfiinţată ca instituţie publică în subordinea 
Consiliului Local  Tîrgu Ocna. 

Centrul se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu 
aprobat de Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna, cu respectarea reglementărilor legale specifice 
activităţilor desfăşurate. 

 
Art. 2 -   Centrul balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna este subordonat Consiliului Local      

Tîrgu Ocna si in  exercitarea atributiilor sale, colaboreaza cu  Directia de Sanatate Publica Bacau,       Casa 
de Asigurari de Sanatate Bacau, Ministerul Turismului, Direcţia Muncii, si alte sisteme de asigurare, 
organe ale administratiei publice locale si centrale  si alte organe interesate in ocrotirea sanatatii populatiei 
(O.N.G.-uri, etc.). 

 
Art.3 Denumire : -  ,, Centrul  balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna” 
(1) Sediul : Tirgu-Ocna , str. Parc Magura nr.1 Jud.Bacau 
(2) Schimbarea denumirii centrului balnear poate fi facuta numai de Consiliul Local al orasului 

Tîrgu Ocna. 
Art.4 Asistenta medicala balneara si de recuperare se va acorda numai de catre personalul 

medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispozitiilor legale în vigoare. 
Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii de către Primarul orasului Tg-Ocna conform 

organigramei şi statului de funcţii aprobate de consiliu local.  
 Drepturile salariale ale acestora  vor fi acordate conform legislaţiei în vigoare, referitoare la 

unităţile bugetare 
 

Art.5 
1. 

Centrul Balnear   Parc Măgura Tîrgu Ocna este structurat astfel: 

2. 
Centrul de tratrament balnear Parc Măgura; 

3. 
Centrul de informare turistică; 

 
Parc Măgura şi Centrul de Izvoare minerale. 

 
CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Art.6 Obiectul de activitate al „Centrului Balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna” 

                -  
 îl constituie: 

- 

administrarea, gestionarea,  întreţinerea şi valorificarea serviciilor prin   baza de tratament,  Centrul 
de informare turistică şi  Centrul de izvoare minerale; 

- 
punerea în valoare şi includerea în circuitul balnear de tratament şi recuperare a  centrului; 

- 
revigorarea  turismului în zona  Tîrgu Ocna; 
oferirea de servicii diverse în  domeniul  turismului. 

- organizarea cursurilor de pregătire şi iniţiere în sporturile acvatice.  



- oferirea de servicii medico-sanitare efectuate sub forma de cura, prin utilizarea unuia sau a 
mai multor factori naturali si a unor factori fizici, terapeutici produsi artificial, conform unor proceduri 
definite metodologic, medicatie, psihoterapie si educatie sanitara; 

- asistenta de recuperare, medicina fizica si balneoclimatologie.  
Asistenta medicala balneara si de recuperare se va realiza prin: 
a) cure profilactice si/sau de recuperare a capacitatii de munca, inclusiv antistres si/sau 

antisurmenaj; 
b) cure terapeutice; 
c) 

 

cure de recuperare pe grupe de afectiuni cronice si/sau la bolnavi cu diverse deficite 
functionale sau/si cu diferite grade de invaliditate. 

- 
Art.7  Servicii oferite de Centrul de informare turistică: 

- 
promovarea imaginii staţiunii Tîrgu Ocna la nivel regional, naţional şi internaţional; 

- 
organizarea de   drumeţii şi excursii, vizitarea principalelor obiective turistice; 

- 
comercializarea de hărţi, pliante, ilustrate, timbre aniversare, cd-uri-dvd-uri, broşuri, etc.;  

- 
organizarea de târguri de turism,  

- 
servicii de ghidaj, 

 
organizarea de simpozioane şi conferinţe. 

- 
Art.8  Servicii oferite de Parc Măgura şi Centrul de Izvoare minerale: 

- 
închirierea bazei sportive; 

- 

închirierea articolelor şi accesoriilor specifice pentru practicarea diferitelor sporturi de 
întreţinere şi agrement. 

Comercializarea de produse si articole pentru plaja,produse naturiste etc.  
Art.9  Centrul Balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna, poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării 

scopului şi obiectului de activitate în condiţiile legii.
CAP. III  VENITURILE  CENTRULUI BALNEAR  PARC MĂGURA TÎRGU OCNA,   

  

Art. 10 – Centrul medico-balnear de tratament şi de recuperare Parc Măgura Tîrgu Ocna,  poate 
beneficia de venituri din următoarele surse:  
a) contravaloarea serviciilor medicale şi de tratament oferite; 
b)   venituri proprii pe structura clasificaţiei bugetare; 
c)   subvenţii de la bugetul local; 
d)      donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;  
e)      veniturile obţinute din reclamă şi publicitate;   
f)    venituri  obţinute din organizarea de competiţii şi demonstraţii sportive;   
         Art. 11  – În vederea realizării scopului principal Centrul medico-balnear de tratament şi de 
recuperare Parc Măgura Tîrgu Ocna,   poate desfăşura activităţi economice dintre cele cu caracter 
accesoriu prevazute in obiectul de activitate. 
   

CAP. IV – SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL CENTRUL BALNEAR  PARC MAGURA 
TIRGU OCNA,   

             
        Art. 13 – Supravegherea şi controlul Centrul medico-balnear de tratament şi de recuperare       Parc 
Măgura Tîrgu Ocna,   se face de către Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna, Primarul oraşului Tîrgu 
Ocna şi de către organismele cu atribuţii în materie medicală de tratament şi de recuperare cu privire la 
activitatea desfăşurată.  
 
   
 
 
 



CAP. V ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL 
   
         Art. 14 –  Având în vedere regimul juridic al Centrului  balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna,  de 
persoană juridică de drept public şi instituţie publică în subordinea Consiliului Local Tîrgu Ocna, 
acesta, în calitate de autoritate publică locală este membru fondator , având împreună cu Primarul 
oraşului Tîrgu Ocna , atribuţii depline de supraveghere şi control asupra activităţii centrului medico-
balnear.  
         Art. 15 – Organele de conducere, administrare şi control ale Centrului balnear  Parc Măgura Tîrgu 
Ocna,  sunt:  
a)      Consiliul Local 
b ) Primarul oraşului Tîrgu Ocna;  
        Art. 16  – Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna  şi Primarul oraşului Tîrgu Ocna, în calitate de 
organe de conducere şi control, potrivit prezentului regulament, au următoarele atribuţii:  
a)  propun si  aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli,  
b) propun si aproba organigrama, numărul de personal şi salarizarea personalului din cadrul Centrul 
medico-balnear de tratament şi de recuperare Parc Măgura Tîrgu Ocna,  în condiţiile legii ;       
c)  coordoneaza  indruma si raspunde de personalul din cadrul  Centrului medico-balnear de tratament şi 
de recuperare Parc Măgura Tîrgu Ocna,   ;  
d) aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri pentru finanţarea centrului medico-balnear, în 
condiţiile legii;  
e) aprobă încheierea contractelor, parteneriatelor şi protocoalelor cu instituţiile publice şi private cu 
alte persoane fizice sau juridice, în vederea pregătirii, realizării scopului şi obiectului de activitate; 
f)  aprobă obţinerea de împrumuturi şi credite de către Centrul -balnear - Parc Măgura Tîrgu Ocna ;  
g)   hotărăşte dizolvarea şi lichidarea institutiei publice Centrul balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna;  
i) aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul balnear  Parc Măgura Tîrgu 
Ocna, la  propunerea primarului;  
k ) aproba modificarea si completarea obiectului de activitate ; 
l)  orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament.  
       Art. 17 – Centrul balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna,  va funcţiona conform structurii de personal 
din organigrama aprobată de Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna.  
        Art.18 – În cadrul centrului poate fi încadrat personal de specialitate format din:  personal tehnic ,  
medici specialişti, personal pentru efectuarea de servicii conexe actului medical  , şi personal auxiliar 
cu atribuţii privind buna organizare şi desfăşurare a activităţii în cadrul  centrului. 
       

CAP. VI – OBLIGATIILE  SI ATRIBUTIILE   ORGANELOR DE CONDUCERE  
 
        Art. 19 – Organele de conducere şi control ale Centrul -balnear - Parc Măgura Tîrgu Ocna de 
pe toate treptele ierarhice au ca atribuţii organizarea judicioasă a întregii activităţi pentru integritatea 
patrimoniului, buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, pentru adoptarea măsurilor necesare 
îndeplinirii integral şi la timp a obiectivelor centrului, organizatoric şi profesional, având următoarele 
atribuţii şi obligaţii:  
     a) asigurarea tuturor materialelor şi fondurilor băneşti în scopul susţinerii activităţii centrului şi 
pentru atingerea obiectivelor de performanţă;  
     b)  asigurarea personalului competent conform organigramei în raport cu obiectivele stabilite;  
     c) asigurarea întreţinerii şi modernizării bazei centrului în raport cu reglementările autorităţilor şi 
organismelor în materie, precum şi a propriilor obiective stabilite;   
     d)   asigurarea asistenţei medicale pentru beneficiari;  
     e)    asigură luarea de măsuri pentru paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor Centrul medico-balnear 
de tratament şi de recuperare Parc Măgura Tîrgu Ocna ;   
     f)  asigură protejarea datelor, informaţiilor şi documentelor cu caracter secret şi confidenţial, care 
privesc activitatea Centrul –balnear- Parc Măgura Tîrgu Ocna;  



   
    

CAP. VII – DISPOZIŢII FINALE  
   
         Art. 21 – Pe durata desfăşurării activităţii în cadrul centrului, relaţiile de muncă între salariaţi 
sunt relaţii de subordonare faţă de  conducerea centrului şi de colaborare între cei aflaţi pe nivelurile 
ierarhice egale.  
   
        Art. 22 – Centrul –balnear  Parc Măgura Tîrgu Ocna va ţine evidenţa contabilă conform legislaţiei 
în vigoare.  
   
        Art. 23 – Dizolvarea şi lichidarea   centrului se va face prin hotarare a consiliului local sau prin 
orice mod legal prevazut prin lege.  
   
          Art. 24 – Centrul balnear   Parc Măgura Tîrgu Ocna se va afilia la Organizaţia Patronală a 
Turismului Balnear din România, sau la alte organisme cu atribuţii în domeniu.  
   
          Art. 25 – Litigiile apărute între centru  şi alte persoane vor fi soluţionate pe cale amiabilă şi, în 
caz contrar, vor fi deferite instanţelor judecătoreşti sau organismelor competente.  
   
          Art. 26 – Orice situaţie apărută pe parcursul funcţionării centrului necuprinsă în prezentul 
regulament sau în normele legale în vigoare va fi rezolvată prin hotărâre a Consiliului Local.  
   
          Art. 27 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va putea fi modificat sau completat 
prin hotărâre a Consiliului Local.  
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